
Odmeny 
už putujú 
k žiakom

Odmeny 
už putujú 
k žiakom



     M Á J   2 0 1 02

Školenie v oblasti digitálnej archivácie . . . . 4
Slovenčina nie je ťažká . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Stačí len chuť do učenia a už ďalej si hravo poradia s učivom 
so slovenčiny žiaci z Podvlka, ktorých sme navštívili počas vyu-
čovania, čomu sa nesmierne potešili.

Pravda o Katyni životom 
Andreja Žarnova  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-7
Aktívny a dôveryhodný krajan . . . . . . . . . . . 7
Návšteva z Ministerstva školstva SR . . . . 8-9

V májovom čísle nájdete:

Studia Academica Slovaca . . . . . . . . . . . . . 13
Prezentácia slovenských múzeí v Poľsku . . 14
Duchovne nezlomený . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Zo života zbojníka . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-18

Historicky doložený článok o zbojníctve v oblasti Karpát pri-
náša veľa zaujímavých informácií o zvykoch, tradíciách a pome-
roch, v ktorých prišlo niektorým zbojníčiť. Týka sa to hlavne oblasti 
slovensko-poľského pohraničia na západ od Tatier. Aj keď dnes už 
na hák nevešajú, takýto spôsob získavania peňazí ani dnes nepatrí 
medzi tie spoločensky akceptovateľné.

Veselá a rezká deväťdesiatnička . . . . . . . . 19
Sloffest 2010  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20-21

Festival slovenskej kultúry 
SLOFFEST 2010 prilákal v tom-
to roku do krakovských klubov 
množstvo priaznivcov sloven-
ského umenia a kultúry. Počas 
predposledného aprílového týž-
dňa mali možnosť vzhliadnuť 
hudobné skupiny, výstavu foto-
grafi í, divadelnú hru i dokumen-
tárne fi lmy. Ochutnali slovenský 
hudobný MED, či KVETY NIKOTÍNU. Zistili, ako sa varia dejiny. Hľa-
dali ideálneho manžela. Prostredníctvom nášho časopisu môžete 
aj vy prežiť tento vydarený slovenský týždeň spoločne s nami...

Slovenské artefakty Karpát  . . . . . . . . . 22-23
Vernisáž spojila tri druhy 

umenia – organickú netypickú 
fotografi u, hudobné nástroje 
a priestorové práce. Pričom 
milovníci umenia si mohli 

vyskúšať svoje možnosti 
v oblasti hry na hudob-
né nástroje, čo sa stretlo 
s veľkým záujmom. 

Z diania na Slovensku . . . . . . . . . . . . . . 24-25
Postavenie slovenského obyvateľstva na 
severnom Spiši a hornej Orave 
po skončení druhej svetovej vojny 
(1945 – 1947) (4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26-28
Krátko zo Spiša . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28-29

Na obálke: Počas mája navštívia redaktori časopisu Život všetkých talentovaných žiakov, ktorí poslali najkrajšie práce do výtvarnej sú-
ťaže Ludwika Korkoša, aby im odovzdali vecné a knižné odmeny. Chcem byť poštárkou - práca Martyny Sołtysovej (12. miesto st. skupina) 
z Durštína. Reprodukcia: L. Ostrowska. Grafi cká úprava: E. Koziołová. 

S predstaviteľmi Ministerstva školstva SR, ktorí navštívili 
Spolok, sa stretli predseda J. Čongva a generálny tajomník ÚV 
SSP Ľ. Molitoris. Debatovalo sa o problémových otázkach, ktoré 
napriek mnohým urgenciám aj tak sa neriešia. Nastane nejaká 
zmena? 
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Potreba neustáleho vzdelávania sa učiteľov a lektorov slo-
venského jazyka, ktorí pôsobia na území Poľskej republiky, bola 
pohnútkou k zorganizovaniu odborného seminára z tejto oblasti. 
Túto iniciatívu ocenili účastníci, pretože je to zriedkavá možnosť 
nadobudnutia nových poznatkov z oblasti teórie výučby a praxe.



3     M Á J   2 0 1 0

V dňoch 7. – 10. apríla pricestoval na návštevu Poľskej 
republiky poslanec NR SR Juraj Horváth, predseda zahra-
ničného výboru NR SR, v rámci ktorej navštívil Krakov, Spiš 
a Oravu. Juraj Horváth sa v sprievode generálneho konzula 
SR v Krakove Marka Lisánskeho zúčastnil viacerých rokova-
ní a stretnutí s predstaviteľmi štátnej správy Malopoľského 
vojvodstva, zástupcami samosprávy a cezhraničného Euro-
regiónu „Tatry“, predstaviteľmi slovenskej krajanskej komu-
nity, reprezentantmi slovenských obchodných spoločností 
v regióne južného Poľska, ako aj honorárnymi konzulmi SR 
na tomto území.

V sídle Spolku 
8. apríla t. r . Juraj Horváth navštívil sídlo Ústredného výboru 

SSP v Krakove, kde sa stretol s generálnym tajomníkom Spol-
ku Slovákov v Poľsku Ľudomírom Molitorisom a šéfredaktorkou 
krajanského časopisu Život Agátou Jendžejčíkovou. Počas stret-
nutia sa bližšie zoznámil s problémami a potrebami slovenskej 
komunity v tejto krajine. Opätovne zazneli problémové otázky 
spojené s bilaterálnymi slovensko-poľskými zmluvami, ktoré by 
mali podporovať slovenské povedomie krajanov, no zatiaľ je to 
naopak. Spôsobujú mnohé problémy, napr. v oblasti vysokoškol-
ského štúdia, školení pre učiteľov slovenčiny, pobytov žiakov na 
Slovensku, zriadenia múzeí slovenskej ľudovej kultúry na území 
Poľska a ďalších. Poslanec J. Horváth vyslovil svoju podporu pre 
tieto otázky a prekvapila ho nezainteresovanosť dotyčných in-
štitúcií o prospešnú spoluprácu. Zároveň prejavil svoje uznanie 
voči práci generálneho tajomníka Spolku Ľ. Molitorisa a pove-
dal: - Myslím si, že to, čo robíte Vy, pán tajomník, v prospech 
slovenskej komunity v Poľsku, je pragmatické a vždy sa snažíte 
premietať ciele do praktických podôb. Je to hodné nasledovania 
aj inými slovenskými komunitami v zahraničí. Podarilo sa Vám, 
ako jedným z mála, zapojiť sa aj do ekonomicko-hospodárske-
ho života krajiny, vďaka čomu sa šíri aj dobré meno Slovenska 
a Slovákov v Poľsku. Som veľmi rád, že som sa ocitol medzi 
krajanmi v Poľsku a môžem sa na vlastné oči presvedčiť, ako sa 
Vám darí a s akými problémami sa boríte, ale aj čo sa Vám vy-

POSLANEC JURAJ HORVÁTH 
MEDZI SLOVÁKMI V POĽSKU

darilo. Generálny konzul M. Lisánsky 
mi navrhol stretnutie s Vami, čomu sa 
veľmi teším, lebo podľa mňa  je lep-
šie  raz vidieť ako stokrát počuť, preto 
chcem krajanskej problematike veno-
vať dva dni zo svojho pobytu.

Hovorilo sa aj o spolupráci Spolku 
s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí, s ktorou je Spolok 
spokojný, ako aj s inými inštitúciami na Slovensku. Poslanec bol 
informovaný aj o investičnej činnosti, ktorú Spolok podniká a jej 
výsledkoch a plánoch do budúcnosti. Na záver tohto stretnutia 
odovzdal J. Horváth generálnemu tajomníkovi ÚV SSP Ľudomí-
rovi Molitorisovi medailu Slovenskej národnej rady vydanú pri 
príležitosti 160. výročia vzniku SNR, ako uznanie za doterajšiu 
prácu v prospech Spolku Slovákov v Poľsku. 

Pozrel si taktiež priestory redakcie Život a Galérie sloven-
ského umenia, kde sa nachádzala výstava venovaná polstoročiu 
časopisu Život. Na záver návštevy sídla Spolku zamieril do tla-
čiarne, aby sa dozvedel o procesoch a technických postupoch, 
ktoré sa využívajú pri tlačení. 

Agáta Jendžejčíková
Poslanec J. Horváth a gen. konzul M. Lisánsky si z redakcie odniesli 
ročenky Života 2009 V priestoroch tlačiarne

Medaila SNR pre gen. tajomníka 
ÚV SSP Ľ. Molitorisa
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Poslanec v teréne
Na druhý deň sa J. Horváth stretol s krajanmi na Orave a Spi-

ši. Preberal s nimi najpálčivejšie otázky, okrem iného týkajúce 
sa slovenského školstva na Orave, výstavby krajanských mú-
zeí a odhalenia pamätných tabúľ najvýznamnejším slovenským 
činiteľom z tohto územia. Zoznámil sa aj s umeleckou tvorbou 
krajanky Lýdie Mšalovej a pri tejto príležitosti od našej maliar-
ky dostal jeden z obrazov ako dar. Po stretnutí s krajanmi si J. 
Horváth obzrel pozemok, na ktorom by malo vyrásť Centrum slo-
venskej kultúry na hornej Orave. Sprevádzali ho: gen. konzul SR 
v Krakove M. Lisánsky, gen. tajomník ÚV SSP Ľ. Molitoris, pod-
predseda Spolku F. Harkabuz, predsedníčka OV SSP na Orave 
G. Prilinská a predseda MS SP v Jablonke J. Bašisty. 

Neskôr sa presunul do Novej Belej, kde si obhliadol novo-
vznikajúce Centrum slovenskej kultúry, ktorého výstavba sa po-
maly chýli ku koncu a je najväčšou investíciou Spolku v celej jeho 
histórii. V Novej Belej sa stretol s čestným predsedom OV SSP 
na Spiši Františkom Kurnatom, predsedom OV SSP na Spiši 
Františkom Mlynarčíkom, vedúcim súboru Spiš Jozefom Majer-

čákom, ktorý porozprával hosťom o pokrokoch na stavbe a spre-
vádzal ich pri prehliadke budovy, ktorú by chcel Spolok odovzdať 
do prevádzky koncom tohto kalendárneho roka. Neskôr v roz-
hovoroch sa dotkli otázok folklórneho, umeleckého, cirkevného 
i spoločenského života slovenskej komunity na Spiši. Hosťom sa 
vznikajúca budova páčila, ale uznali, že k jej sprevádzkovaniu sú 
potrebné ešte hodné fi nančné náklady.

Marián Smondek

Školenie  v oblasti digitálnej archivácie 
Po vlaňajšom odbornom seminári  s 

názvom Záchrana kultúrneho dedičstva 
Slovákov žijúcich v zahraničí a databáza 
informácií o tejto problematike II., ktorý sa 
konal 21. – 22. mája 2009 v spolupráci so 
Slovenským národným múzeom v Bratisla-
ve, zameraný na možnosti katalogizácie 
slovacík prostredníctvom katalogizačného 
systému ESEZ 4G (Elektronické spraco-

vanie evidencie  zbierok) vytvoreného v 
rámci celoslovenského projektu CEMUZ 
(Centrálna evidencia múzejných zbierok) 
sa v dňoch 15. – 17. apríla 2010 usku-
točnilo školenie „Používanie a prevádz-
ka múzejného katalogizačného modulu 
ESEZ 4G v rámci projektu CEMUZ“, ktoré 
zorganizoval Úrad pre Slovákov žijúcich 
v zahraničí v spolupráci so Slovenským 
národným múzeom v Bratislave. 

Školenie viedla lektorka celosloven-
ského projektu CEMUZ Viera Majchrovi-
čová v školiacich  priestoroch Slovenské-
ho národného múzea v Bratislave. O toto 
školenie prejavilo záujem 5 zástupcov jed-
notlivých  inštitúcií zo zahraničia, z 3 kra-
jín - Srbska, Poľska a Maďarska. Spolok 
Slovákov v Poľsku zastupoval tajomník 
redakcie Život Marián Smondek.

Po absolvovaní školenia a po zmluv-
nom odobrení jednotlivé krajanské stre-

diská budú môcť aktívne napĺňať databá-
zu CEMUZ v SR, čím sa zároveň zapoja 
do  celoslovenskej siete elektronického 
spracovávania evidencie zbierok.

Marián Smondek

Hostia medzi krajanmi v Jablonke

Na tomto mieste vznikne Centrum slovenskej kultúry na hornej Orave

Pred realizovanou investíciou v Novej Belej

Praktická časť školenia Účastníci s pracovníkmi ÚSŽZ v Bratislave
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Po dlhom čase som sa opäť zasta-
vil v Podvlku medzi deťmi, ktoré sa 
učia slovenský jazyk. Aj keď som 

mal v pláne stretnúť sa s obidvoma sku-
pinkami, nakoniec to vyšlo len s tou mlad-
šou. O to viac som sa teda potešil, že na 
vyučovanie prišli všetky deti.

Slovenský jazyk sa v mladšej skupinke 
učí osem detí. Je to pomerne aktívna sku-
pinka na svoj vek a napriek tomu, že sa 
niektorí do skupinky zapísali len v druhom 
polroku, celkom pekne si už dokážu po-
radiť s výslovnosťou. Vidieť, že sa snažia 

a táto snaha prináša aj svoje ovocie. 
Počas prvej hodiny sa žiaci učili, ako 

sa po slovensky volajú jednotlivé domáce 
zvieratká. A tak pekne spolu opakovali – 
kôň, pes, mačka, kačica, kohút, prasiatko, 
sliepočka, krava a ďalšie. Keď sa už naučili 
všetky pomenovania, začali sme sa spolu 
rozprávať, aké zvieratká majú doma. Všetci 
mali psíčka, viacerí aj mačičku, niektorí 
ešte aj sliepočky. Niekoľko detí má doma 
ešte aj gazdovstvo. Síce nie až tak veľké, 
ako voľakedy, ale chovajú aj kravičku, pra-
siatka, zajačiky a aj kozičku.

Od zvieratiek, ktoré sme sa spolu po-
riadne naučili, sme sa dostali k jarným 
kvetinkám. Aj keď už je polovica apríla, 
téma je úplne aktuálna. Niektoré z nich, 

Slovenčina nie je ťažká...
ako snežienka, už odkvitali, prvosienka 
kvitla v plnej kráse, a niektoré ešte len 
pomalinky vykúkali zo zeme. Medzi tie 
isto patrí púpava, nezábudka, konvalinka 
a fi alôčka. Aj deti tieto kvety dobre poznali. 
Hlavne púpavu, z ktorej sa počas kvitnutia 
varí dobrý medík. Naučiť sa slovíčka nie 
je vždy také jednoduché. Aj teraz si malí 
žiaci museli potrápiť svoje hlavičky, aby si 
všetky kvietky dobre zapamätali.

Našťastie, keď už niet rady 
a ani pomoci na deravé hlavičky, 
vždy sa nájde nejaká pekná bás-
nička, ktorá školákom pomôže 
zapamätať si nové slovíčka. A tak 
som si vypočul peknú básničku 
o zvieratkách i o kvetinkách. Ako 
som nakoniec zistil, deti poznajú 
už viacero básničiek. Preto som 
im navrhol, aby sa jednu veľmi 
pekne naučili a zarecitovali ju na 
súťaži v prednese slovenskej po-
ézie a prózy, ktorá sa uskutoční 
onedlho.

O slovenčinu ako nepovinný predmet je 
v Podvlku celý čas záujem. Aktuálne sa ju 

na Základnej škole č. 2 učí 13 žiakov, 
z toho 8 v mladšej skupinke 
a 5 žiakov v staršej. Žiaľ, po 
prechode do gymnázia sa 
deti na slovenčinu už neza-
pisujú. Myslím si, že žiaci 
na tom tratia, pretože Zdru-
žená škola v Podvlku, ktorej 
súčasťou je ZŠ č. 2 a gym-
názium, neustále vyvíja 
spoluprácu so slovenskými 
školami, predovšetkým 
v Trstenej. Dokonca viacerí 
žiaci sa zúčastnili týžden-
ného pobytu na Slovensku, 
počas ktorého bývali v jed-

notlivých slovenských rodinách. Nepotrebo-
vali vtedy aspoň základné znalosti slovenči-
ny, aby sa ľahšie dohovorili?

Na túto otázku si musí odpovedať nie-
len malý žiačik, ale predovšetkým rodičia. 
Škola im ponúka široký sortiment škol-
ských i mimoškolských aktivít. A je len na 

nich, čo všetko pre svoje deti vyberú 
a nakoľko im umožnia rozvíjať svoje 
talenty.

Chcel by som sa týmto poďakovať 
pani učiteľke Grażyne Kozákovej i pani 
riaditeľke Aline Leksander za možnosť 
zúčastniť sa hodín slovenského jazy-
ka a usilovným žiakom popriať veľa 
šťastia a sily do učenia v najbližšom 
mesiaci, veď sa školský rok pomaly 
chýli ku koncu, aby  po ťažkej námahe 
mohli so spokojným svedomím oddy-
chovať počas letných prázdnin.

Marián Smondek

Pani učiteľka Grażyna Kozáková

Katka a Julka

Oľga a Gabika

Daniel a Jonáš

Patrik a Gregor
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Bola jar 1943, Katyńský les ukrýval 
stovky tiel poľských dôstojníkov. Na 
miesto masových hrobov prichádza 
medzinárodná skupina dvanástich le-
károv, medzi nimi aj Slovák Andrej Žar-
nov. Patológ, verejný činiteľ a básnik 
prišiel do Ruska plniť lekársku misiu, 
aby neskôr rozširoval pravdu o tom, 
aké videl hrôzy. Katyńská tragédia mu 
navždy zmenila život, pretože odmietol 
mlčať o zverstvách, ktorých sa dopus-
tili Sovieti na poľskej elite. 

Tri roky po tragédii v roku 1943 v Ka-
tyńskom lese ležali mŕtve telá poľských 
dôstojníkov na svojom pôvodnom mieste. 
Andrej Žarnov, civilným menom František 
Šubík, s nevôľou prijal príkaz zúčastniť 
sa exhumácie povraždených poľských 
dôstojníkov v Katyni. Minister Alexander 
Mach si vybral Žarnova ako uznávaného 
odborníka patológie s bonusom znalosti 
poľského jazyka. Žarnov dlho odmietal, 
ale nariadeniu sa nemohol vzoprieť. Od-
chádzal s vedomím, že popráv sa dopusti-
li nemeckí nacisti, ako to vtedy rozširovala 
sovietska propaganda. Lekárska komisia 
preskúmala približne tisíc mŕtvol a do-
spela k názoru, že vraždy vykonala taj-
ná služba stalinovho režimu. Po návrate 
Andrej Žarnov predniesol 11. mája 1943 
prednášku Pravda o Katyńskom lese, kto-
rú okamžite publikovali denníky Gardista 
a Slovák a využili ju na protikomunistickú 
kampaň. Vinník bol teda jasný, Andrej 
Žarnov po vyšetrovaní verejne rozširoval 
dôkazy o týchto vojnových zločinoch, kto-
ré na vlastné oči videl. Písal do rôznych 
novín, kde mu publikovali články o ohav-
nom vraždení Červenou armádou. Žarnov 
si možno ešte vtedy neuvedomoval, aké 
dôsledky ponesie jeho odvážne správa-
nie. Od svojej mladosti bol rebelantom, 
nasvedčovalo tomu aj jeho motto: „A bu-

PRAVDA O KATYNI ŽIVOTOM 
ANDREJA ŽARNOVA

dem búriť tuná jak nocou čierny fantóm. 
Prisahám, v mútnej  zemi vždy budem 
rebelantom!“ Usvedčenie Sovietov po-
značilo celý ďalší život Andreja Žarnova. 
Donútený okolnosťami utiekol v roku 1945 
aj s rodinou do západného Nemecka. 
Po troch mesiacoch ho však deportovali 
späť do Bratislavy, kde ho súd usvedčil za 
protištátnu činnosť.  Po tridsaťmesačnom 
väznení v Leopoldove ho napokon pre-
pustili s verejným pokarhaním. Po odpy-
kaní trestu pôsobil v Trnavskej nemocnici. 
Komunisti ho zbavili prestíže, profesúry 
a úplne ho odstavili zo spoločenské-
ho života. Nútili ho, aby napísal knihu 
o Katyńskom lese s verziou, že aktérom 
popráv bolo Nemecko. Žarnov vytrvalo 
odmietal označiť Nem cov za vinníkov, 
pretože sa na vlastné oči presvedčil o vi-
ne Sovietov. Sústavne bol pod dozorom 
Štátnej bezpečnosti, čo sa odrazilo aj na 
jeho správaní. Priatelia si naňho pamätali 
ako na vynikajúceho odborníka, dobrého 

človeka a národovca, ale kvôli neustále-
mu prenasledovaniu bol  utiahnutý a ne-
dôverčivý. Každý deň si kupoval noviny, 
spoza ktorých nenápadne pozoroval, kto 
ho sleduje. Okolie domu Šubíkovcov sú-
stavne okupovali agenti, niektorí dokonca 
vyliezli na strom, aby mohli lepšie zazna-
menať pohyby vo vnútri. Žarnov miloval 
svoju vlasť, lenže psychický nátlak znášal 
čoraz horšie. V obecnej kronike jeho rod-
nej obce Kuklov sa píše, že ešte v roku 
1943 fi nančne prispel k novému hlavnému 
oltáru v miestnom kostole. Pôvodný oltár 
nemal žiadnu umeleckú hodnotu, preto ho 
odstránili. Prostredníctvom Spolku sv. Voj-
techa v Trnave oslovili vtedy ešte univer-
zitného profesora Františka Šubíka, ktorý 
poslal sumu desať tisíc slovenských korún. 
Žarnov však nebol ochotný žiť v neustá-
lom strachu a neslobode, preto sa pokú-
sil o útek aj druhýkrát, tentoraz úspešne. 
V predvečer osláv 1. mája 1952 využil 
nepozornosť dozorcov a spolu s rodinou 
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preplával cez rieku Moravu na gumených 
člnoch do Rakúska. Objavili sa aj ďalšie 
verzie a špekulácie k záhadnému zmiznu-
tiu Žarnova, pretože prekročiť dobre strá-
ženú hranicu bolo takmer nemožné. Jedna 
z rozšírených, ale málo pravdepodobných 
fám bola, že Šubíkovci unikli vrtuľníkom do 
Ameriky. Patológ v skutočnosti emigroval 
cez Rakúsko neskôr do Nemecka a v ro-
ku 1953 defi nitívne odišiel do Spojených 
štátov, kde napokon strávil zvyšok života. 
V Amerike sa mu opäť dostalo uznania. 
Stal sa medzinárodne uznávaným odbor-
níkom v oblasti patológie, získal význam-
né tituly a bol členom viacerých prestíž-
nych vedeckých inštitúcií. Angažoval sa aj 
v krajanských inštitúciách, patril do Spolku 
slovenských spisovateľov, Slovenského 
ústavu, kultúrnej komisie Svetového kon-
gresu Slovákov a predsedom Spolku slo-
venských spisovateľov a umelcov v zahra-
ničí. Komunisti vymazali Andreja Žarnova 
z učebníc, encyklopédií, likvidovali všetko, 
čo súviselo s jeho pôsobením a tvorbou. 
Až do pádu režimu sa nikde neuvádzalo, 
že bol významným zakladateľom národnej 
poetickej lyriky a katolíckej moderny. Stal 
sa však významnou osobnosťou sloven-
skej emigrantskej poézie, no už zďaleka 
netvoril toľko ako v rodnej zemi, z ktorej 
ho vyštvali. Ťažko a len postupne sa zmie-
roval s odlúčením od domoviny. Svoje 
básne uverejňoval v krajanských časo-
pisoch Most, Slovák v Amerike, Jedno-
ta, Slobodné Slovensko a Hlasy z Ríma. 
V Amerike mu vyšla len jediná zbierka 
vlastných básní Presievač piesku, ale na-
ďalej sa venoval prekladateľskej činnosti. 
Z významných počinov možno spomenúť 
tiež, že prebásnil poéziu Karola Wojtylu, 
neskôr pápeža Jána Pavla II. Andrej Žar-
nov sa už z exilu späť na Slovensko živý 
nevrátil, zomrel 16. marca 1982 v Spoje-
ných štátoch pri New Yorku. Trvalo mnoho 
rokov, kým Rusi otvorene začali priznávať 
účasť na popravách v Katyńskom lese. 
Otvorili archívy, označili skutočných vinní-
kov, skompletizovali mená obetí. Obeťou 
prenasledovania za katyńské zverstvá bol 
aj básnik Andrej Žarnov, ktorý kvôli prav-
de stratil to najcennejšie – domovinu. Na 
Slovensko sa dostal až v roku 1988, keď 
jeho popol previezli do Bratislavy do hrobu 
prvorodeného syna Ivana. Životný príbeh 
Františka Šubíka a Andreja Žarnova v jed-
nej osobe spracoval Michal Babiak, ktorý 
v roku 2003 napísal scenár divadelnej hry 
Trnavského divadla pod názvom Hodiny 
anatómie dr. Šubíka.  

Nina Klusová

Práve v tomto mesiaci oslávil krajan 
Ján Gronka svoje osemdesiate narodeni-
ny a to bola ja príležitosť pozhovárať sa 
s ním o jeho životnej ceste. 

Ján Gronka sa narodil 4. mája 1930 
v Novej Belej v uvedomelej slovenskej ro-
dine Jozefa a Márie (rod. Jeleňovej). Mal 
piatich starších súrodencov. Ako uviedol, 
jeho rodina pochádza z Tribša, kde jeho 
dedo bol richtárom ešte v období, keď sa 
odrábalo poddanské povinnosti.

Gazdovstvo nemali síce veľké, ale ne-
znamenalo to, že bolo menej roboty. Pra-
vé naopak museli ísť „do služby“, aby im 
stačilo na živobytie. Ján mal 9 rokov, keď 
si išiel prvýkrát niečo privyrobiť. Na dedi-
nách to bol častý jav.

Základnú školu absolvoval v Novej Be-
lej. Prvé dva roky po poľsky a ostatné do-
končil v slovenskom jazyku. Učil sa veľmi 
dobre. Keby jeho rodičia boli majetnejší, 
určite by ho dali na štúdia. Jeho veľkou zá-
ľubou je čítanie kníh. Odkedy spoznal pís-
mená čítal veľa, a teraz ešte viac, keď je už 
na dôchodku. Jeho detstvo a mladosť, ako 
povedal, pripadli síce na ťažké časy, ale 
bolo v nich aj dosť veselosti. Veľmi dobré 
spomienky zanechala v ňom jeho matka, 
ku ktorej má dodnes veľkú úctu. Ako po-
vedal, naučila ho všetkému a je jej za to 
vďačný. Nielen chlapskej robote, ale tiež 
perfektne udržiavať čistotu, variť, šiť, robiť 
pokrovce. Ako mládenec bol v mládežníc-
kej čate, ktorá pracovala pri znovuvýstavbe 
Poľska z vojnových trosiek. - Vtedajšia mlá-
dež bola veselá, - spomína Ján. - Spievalo 
sa veľa, tancovalo a usporadúvali sme zá-
bavy, ale len do 10.00 možno 11.00 hod. 
večer. Vedeli sme sa dobré zabávať, ale 
vedeli sme aj to, že ráno máme povinnosti 
a že treba skoro vstávať. 

Jeho druhou vášňou bolo ochotnícke 
divadlo, ktoré viedol učiteľ Sopko aj so 
svojou manželkou, ktorí pochádzali so 
Slovenska, preto aj Jánova slovenčina je 
vynikajúca. Veľmi živo rozprával a spomí-
nal na svoje herecké výkony. Vedel doko-
nale znázorniť postavu, ktorú hral. Mal rád 
učenie, nacvičovanie scén. Pokúšal sa aj 
o režírovanie. Učiteľ Sopko ho veľmi naho-
váral, aby išiel do Martina hrať do divadla. 
Jánovi však rozum našepkával, že musí 
ostať  v rodnej obci a pomáhať rodičom 
viesť gazdovstvo, aj keď jeho srdce bolo 
ovládnuté tou myšlienkou. Ján stal pri zro-
de MS SSP v Novej Belej, ktorej sa stál 

najskôr pokladníkom a neskôr jej pred-
sedom. Spolu s Františkom Kurnátom po 
prvý ráz organizovali oblátkové stretnutie 
pre staršie osoby. Dnes je z toho vcelku 
pekné krajanské podujatie, ktoré sa roz-
šírilo do ďalších skupín. Cieľom týchto 
prvých stretnutí bolo kultúrne oživenie pre 
starších ľudí. Spoločne stretnutie, spev 
slovenských pesničiek a čerpanie radosti 
z toho, že mladšia generácia javí záujem 
o odkaz staršej. Organizovali tieto stretnu-
tia na Silvestra. Chceli sa veselo rozlúčiť 
so starým rokom a veselo privítať nový 
rok. Toto stretnutie sa stretlo s veľkou 
priazňou medzi krajanmi a ľuďom sa ani 
nechcelo odchádzať domov. 

Krajana Jána v Novej Belej každý 
pozná. Dá sa povedať, že je verejnou 
osobou. 30 rokov bol kostolníkom. Ako 
sám hovoril, preňho to nebola práca, ale 
služba, ktorú rád vykonával. 17 rokov bol 
pokladníkom v urbárskej spoločnosti. Dva 
roky pracoval v obchode. Z toho vyplýva, 
že ľudia mu dôverovali. Určite sa vyznal 
v tom, čo robil. O tom svedčia jeho funk-
cie, ktoré plnil počas svojho aktívneho 
života. V 1951 roku si za manželku vzal 
Katarínu Krištofekovú, s ktorou vychoval 
štyroch synov a jednu dcéru.

K jeho okrúhlym narodeninám mu pra-
jeme veľa zdravia, božieho požehnania, 
veľa zaujímavých kníh na čítanie a aby 
mu z tváre neschádzal jeho teplý úsmev. 
A aby sa dočkal oblátkového stretnutia 
v novej klubovni, na otvorenie ktorej s ne-
trpezlivosťou čaká. 

Dorota Mošová

Aktívny a dôveryhodný krajan
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V dňoch 21. – 23. apríla t. r. prices-
tovala do Krakova zahraničná delegácia 
z Oddelenia škôl s vyučovacím jazykom 
národnostných menšín a vzdelávania ko-
munít Ministerstva školstva Slovenskej re-
publiky. Tvorili ju: Mgr. Ján Jaraba - vedúci 
spomínaného oddelenia a jeho spolupra-
covníčka PhDr. Libuša Klučková, ktorá zá-
roveň pracuje ako riaditeľka Domu Matice 
slovenskej v Dunajskej Strede. 

Obaja predstavitelia MŠ SR si 22. 
apríla naplánovali návštevu Ústredného 
sídla Spolku Slovákov v Poľsku, kde ich 
privítal predseda ÚV SSP profesor Jozef 
Čongva a generálny tajomník ÚV SSP 
Ľudomír Molitoris. Každý z účastníkov 
stretnutia porozprával o činnosti svojej 
zastupiteľskej organizácie. Mgr. J. Jaraba 
hneď v úvode stretnutia hovoril o situácií 
týkajúcej sa menšín žijúcich na území SR. 
- Donedávna bolo na Slovensku evidova-
ných presne 12 menšín, no v poslednej 
dobe k nim pribudla aj srbská menšina, 
takže dovedna ich je 13, - povedal a do-
dal: - Sme naklonení k problémom a otáz-
kam, ktoré sa týkajú národnostného škol-
stva. Osobitnou zásluhou, ale aj cieľovou 
skupinou oboch pracovníkov MŠ SR, je 
zabezpečenie vzdelávania pre deti z tzv. 
menej podnetného prostredia, najmä z 
rómskych komunít. 

Generálny tajomník Ľ. Molitoris spolu 
s predsedom J. Čongvom prezentovali 
činnosť krajanského Spolku a načrtli ak-
tuálne problémy týkajúce sa školstva i vý-
učby slovenského jazyka v krajanskom 
prostredí Oravy a Spiša. Odpovedali tiež 
na otázky oboch pracovníkov MŠ SR, ty-

NÁVŠTEVA Z MINISTRSTVA 
ŠKOLSTVA SR

kajúce sa podpory pre tieto školy z Minis-
terstva školstva Poľskej republiky a aká 
pomoc sa krajanom dostáva zo sloven-
skej strany. Obaja členovia delegácie boli  
nielen prekvapení, ale doslovne šokovaní 
situáciou, v akej sa nachádzajú krajanské 
školy - učitelia nemajú dostatok vhodných 
učebníc, stáva sa, že niektorí z nadriade-
ných nechcú, či nemôžu učiteľom vyjsť 
v ústrety, ak sa chcú zúčastniť školení, či 
škôl v prírode organizovaných na území 
Slovenska, nehovoriac o tom, že vyučo-
vací predmet slovenský jazyk sa vyučuje 
ako voliteľný a hodiny slovenčiny zväčša 
pripadnú do kolónky posledných hodín 
v rozvrhu. 

- Neukrývam, že situácia, v akej sa 
nachádzame je viac, než zlá. Nová legis-
latíva v oblasti školstva nám neuľahčila 
situáciu, ba práve naopak. Nielen sloven-
ské právne normy, ale aj medzinárodné 
zmluvy, ktoré boli navyše uzatvárané, ako 
sa hovorí o nás, ale bez nás, poškodzujú 
naše snahy, - vyjadril svoje rozhorčenie 
gen. tajomník Ľ. Molitoris. V debate sa 
spolu s profesorom J. Čongvom dotkli na-
príklad aj obsahu niektorých častí Zákona 
zo dňa 6. januára 2005 O národnostných 
a etnických menšinách a regionálnom ja-
zyku, či aktuálnych právnych nariadení, 
týkajúcich sa školstva a vzdelávania Slo-
vákov žijúcich v Poľsku na slovenských 
školách a univerzitách, ku ktorým sa 
obaja vyjadrili kriticky. Vysvetlili hosťom, 
že jadrom problému je to, že školský sys-
tém v Poľsku je iný, než školský systém 
na Slovensku. Keď v Poľsku prebieha-
jú maturity, v tom čase na Slovensku už 

dávno uplynul termín podania prihlášky 
na štúdium na ktorejkoľvek vysokej škole. 
Čo znamená, že študenti z  krajanského 
prostredia jednoducho nemôžu splniť kri-
térium, ktoré ich oprávňuje uchádzať sa 
o štúdium na Slovensku, lebo k prihláške 
treba podať, okrem iného, aj kópiu matu-
ritného vysvedčenia. Oni však v potrebnej 
časovej lehote ešte nedisponujú maturit-
ným vysvedčením, nehovoriac o tom, že 
kópia vysvedčenia musí byť nielen no-
társky potvrdená a preložená súdnym tl-
močníkom, ale byrokracia v tomto smere 
hádam ani nemá hranice. Séria potvrdení, 
ktoré sú potrebné, znechutí aj toho najhor-
livejšieho krajana so záujmom o štúdium 
na Slovensku.

- Musíme sa postarať o mladú  krajan-
skú inteligenciu! A zatiaľ to vyzerá tak, že 
pokiaľ ide o kontakt so slovenským jazy-
kom, ten sa dnes končí na úrovni základ-
nej školy. Maturita zo slovenčiny je totiž od 
roku 2007 znemožnená. A na to nadväzu-
jú ďalšie problémy. Stredné školy na Slo-
vensku majú vysoké kritériá, ktoré poľský 
študent nezvládne, presnejšie nemá šan-
cu zvládnuť, - smutne skonštatoval gen. 
tajomník Ľ. Molitoris. Spolu s predsedom 
J. Čongvom sa ďalej dotkli širokého spek-
tra pálčivých tém a otázok o. i. falšovania 
lokálnych dejín a pod.

Na záver padla otázka zo strany PhDr. 
Libuši Klučkovej, čo je teda najväčšou po-
trebou krajanov i Spolku Slovákov v Poľ-
sku a ako by v tomto smere mohlo pomôcť 
oddelenie MS ŠR, na ktorom obaja členo-
via delegácie pracujú. 

 - Chceme jednoducho normálny prí-
stup. Aby naše požiadavky zohľadňovali 
tvorcovia slovenskej legislatívy. Črtá sa 
potreba vytvorenia nového oddelenia, 
ktoré by doslovne zastrešovalo otázky 
menšinového vzdelávania, chceme tiež 
vybudovať múzeum ľudovej kultúry. Pre-

Hostia z Ministerstva v sídle Spolku Slovákov v Poľsku
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dovšetkým však chceme, aby práva slo-
venskej menšiny žijúcej po poľskej strane 
zo strany Slovenska, neboli legislatívou 
obmedzované, ale podporované, - pove-
dal na záver gen. tajomník Ľ. Molitoris.      

Možno konštatovať, že všetci účastní-
ci stretnutia v SSP mali záujem o riešenie 
problémov, s ktorými sa boria menšiny, 
avšak každá strana z trochu inej perspek-

Dvojčlenná delegácia sa na nasledu-
júci deň vybrala do Novej Belej, aby za-
vítala medzi žiakov a učiteľov na tamojšej 
slovenskej ZŠ. Keďže termín návštevy 
pripadol na 23. apríla - Deň Zeme, vyučo-
vanie bolo skrátené a deti boli pripravené 
na popoludňajšie “veľké  upratovanie“. Nič 
však nebránilo tomu, aby hostia - Mgr. Ján 
Jaraba i PhDr. Libuša Klučková - nazre-
li do priestorov školy a porozprávali sa 
so zástupcom riaditeľa školy a súčasne 
podpredsedom ÚV SSP - Dominikom 
Surmom o situácii vyučovania slovenčiny, 
ako aj ďalších témach zo života sloven-
skej národnostnej menšiny. Žiakom hostia 
nechali malé balíčky s písacimi potrebami 
a mohli sa presvedčiť, že úsilie učiteľov sa 
odzrkadľuje v dobrej úrovní konverzácie 
žiakov. 

Živo sa zaujímali aj o činnosť folklórne-
ho súboru Spiš. Keďže sa blíži leto - čas 
tých najrozmanitejších folklórnych festiva-
lov, PhDr. L. Klučková navrhla, aby Novo-
beľania ukázali, že vedia pekne spievať 
i tancovať na niektorom zo slovenských 
festivalov. Takúto lákavú ponuku folkloristi 
iste neodmietnu.

Dorota Mošová

NA NÁVŠTEVE V NOVEJ BELEJ

tívy. Pracovníci z delegačného oddele-
nia MŠ SR majú v oblasti svojho záujmu 
problémy menšín žijúcich na Slovensku, 
zástupcovia SSP však riešia problemati-
ku slovenskej menšiny žijúcej v Poľsku. 
Obidve strany si však plne uvedomujú, že 
každá menšina má svoje špecifi cké prob-
lémy, ktoré sa často líšia od problémov 
väčšiny spoločenstva.

Zaujímavá výstava v Jagelovskej knižnici

Napokon stretnutie skončilo v priateľ-
skom duchu, čoho dôkazom bol dar – pek-
ná kniha o Slovensku, ktorú odovzdal Mgr. 
J. Jaraba gen. tajomníkovi Ľ. Molitorisovi, 
ten obom pracovníkom “na oblátku“ po-
daroval poslednú knižnú publikáciu, ktorá 
bola vydaná pri príležitosti jubilea prof. J. 
Čongvu.

Lýdia Ostrowska

8. apríla t. r. bola v priestoroch Jage-
lovskej knižnice v Krakove otvorená za-
ujímavá výstava fotografi í Cesta nežnej 
revolúcie: Slovensko po roku 1989 - ma-
pujúca historické udalosti na území Slo-
venskej republiky z roku 1989. Jej súčas-
ťou boli aj fotografi e osobností, ktoré sú 
hlboko zviazané s históriu obdobia nežnej 
revolúcie. Bola zorganizovaná Generál-
nym konzulátom SR v Krakove v spolu-
práci s Jagelovskou knižnicou. Čestným 
hosťom výstavy bol poslanec NR SR Juraj 
Horváth, ktorý bol poverený v mene Úradu 
vlády Slovenskej republiky odovzdať pred-
staviteľstvu Jagelovskej knižnice zaujíma-
vý dar – zmluvu dvoch rodov Jagelovcov 
a Habsburgovcov. (lo) Príhovor riaditeľa Jagelovskej knižnice. Prvý zľava poslanec J. Horváth.

D. Surma, L. Klučková a J. Jaraba v rozhovore
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9. 5. 2010
6. veľkonočná nedeľa 
(Jn 14, 23 – 29)

„Toto som vám povedal, kým som 
ešte u vás. Ale Tešiteľ, Duch Svätý, kto-
rého pošle Otec v mojom mene, naučí vás 
všetko a pripomenie vám všetko, čo som 
vám povedal.“ Ježiš pozerá do budúcnosti 
a rozpráva o pôsobení Ducha Svätého. 
O dve kapitoly ďalej sa Ježišovo slovo 
v Jánovom evanjeliu opäť vracia k dielu 
Ducha Svätého: „Ešte veľa vám mám toho 
povedať, ale teraz by ste to nezniesli. Keď 
príde on, Duch pravdy, uvedie vás do plnej 
pravdy, lebo nebude hovoriť sám zo seba, 
ale bude hovoriť, čo počuje, a zvestuje 
vám, čo má prísť.“ Duch Svätý nám pripo-
mína minulé veci, ale smeruje náš pohľad 
do budúcnosti. Nedá sa donekonečna 
vracať v pamäti do minulosti a spomínať 
s nostalgiou. Minulosť má ožívať v prítom-
nosti a pripravovať na budúcnosť. Leon 
Bloy napísal jednu paradoxnú skúsenosť: 
„Prorok, to je niekto, kto si pripomína bu-
dúcnosť.“ Sú tu prepojené dva termíny, 
ktoré časovo stoja v opozícii: spomínanie 
a predpoveď. Pamäť zbavená fantázie sa 
stáva väzením. Fantázia zbavená pamäti 
môže spôsobiť, že sa budeme točiť doko-
la. Lenže pôda, v ktorej nemôžu vzklíčiť 
nové zrná, nedokáže udržať pri živote ani 
tie, ktoré už vyrástli dávno predtým.

16. 5. 2010
7. veľkonočná nedeľa
(Jn 17, 20 – 26)

Udalosti, ktoré sa diali okolo Pavla, sa 
diali v Jeruzaleme. Pavol bol zatknutý a ob-
hajuje sa pred Židmi. V úvode obhajoby 
spomína svoje obrátenie. Vydáva osobné 
svedectvo, ako sa z neho, prenasledova-
teľa, stal apoštol pohanov. Hovorí Židom, 
že bol presne taký, akí sú dnes oni. Nená-
vistní, zúriví... Spomína svedkov, ktorí by 
si ešte na to mohli pamätať. Židov to mu-
selo riadne podpichnúť, keď im dáva naja-
vo - aj vy sa môžete stať kresťanmi, veď 
som bol taký, ako vy, možno ešte horší. 
Pavlova obhajoba nakoniec končí roztrž-
kou medzi Židmi. Keďže vedel, že sú tam 
dve skupiny veriacich Židov, ktorí veria aj 
vo vzkriesenie tela, v anjelov a saduceji, 
ktorí v to neveria, Pavol vykríkol, že pre 
nádej a zmŕtvychvstanie ho súdia. Vtedy 
sa Židia pustili do hádky a vypočúvanie 
skončilo. Prejavilo sa, čo hovoril Ježiš, že 
jeho nasledovníkov budú súdiť, vláčiť pred 

veľradu, vladárov. No nikto sa nemá báť, 
pretože v takých situáciách bude pôsobiť 
Boh. „Nebojte sa, čo budete hovoriť, to 
nebudete hovoriť vy, ale Duch Svätý bude 
hovoriť cez vás.“ Aj cez nás, cez naše 
svedectvo.

23. 5. 2010
Nedeľa Zoslania Ducha 

Svätého  (Jn 20, 19 – 23)
Ježiš chce svojho Ducha poslať kaž-

dému z nás. Sme povolaní k tomu, aby 
sme Boha poznali, milovali a v dnešných 
časoch o ňom vydávali svedectvo. Denne 
sa preto máme otvárať pôsobeniu Ducha 
Svätého. Odpoveď na spôsob nám dáva-
jú Skutky apoštolov: „Keď bol Ježiš vzatý 
do neba, apoštoli sa vrátili do Jeruzalema. 
Keď ta prišli, vystúpili do hornej siene, kde 
sa zdržiavali apoštoli. Títo všetci jedno-
myseľne zotrvávali na modlitbách spolu 
so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a 
s jeho bratmi.“ Ako sa otvoriť Duchu Svä-
tému? Modlitbou, osobným kontaktom s 
Bohom. Takto to robili všetci vynikajúci 
učeníci Pána. Redemptorista páter Tom 
Forrest mal tú česť koncelebrovať v blahej 
pamäti s Božím sluhom pápežom Jánom 
Pavlom II. na jeho súkromnej svätej omši. 
Hovorí: „Keď som šiel do jeho súkromnej 
kaplnky, modlil sa. Po omši som znova 
prechádzal okolo dverí kaplnky a opäť 
som ho videl kľačať pri modlitbe. Potom 
nás vítal v knižnici a pozval na raňajky. 
Cestou do jedálne som opäť prechádzal 
okolo kaplnky a tretíkrát som ho videl 
modliť sa. Asi po 8 minútach sa k nám 
pripojil a po raňajkách odišiel skôr ako 
my. Ostali sme trochu dlhšie, lebo sme 
sa zhovárali s jeho sekretárom. Keď sme 
odchádzali, štvrtýkrát videl som pápeža 
modliť sa v jeho malej kaplnke.“ Páter na 
záver dodáva krásnu myšlienku: „Niekedy 
si myslíme, že sme tak zaneprázdnení, že 
nemáme čas na modlitbu. Pretože nik z 
nás nie je tak zaneprázdnený, ako tento 
modliaci sa pápež, žiadna výhovorka ne-
platí.“ Myslime pri nej iba na Toho, ktorý sa 
v nej obetuje nebeskému Otcovi za spásu 
celého sveta, teda aj za mňa. 

30. 5. 2010
9. nedeľa v Cezročnom 

období, Slávnosť 
Najsvätejšej Trojice 
(Jn 16, 12 – 15) 

Na slávnosť Najsvätejšej Trojice slá-
vime ústredné tajomstvo našej viery: Naj-

svätejšiu Trojicu, zdroj všetkých darov a 
milostí, nevýslovné tajomstvo vnútorného 
života Boha. Liturgia svätej omše v ten-
to deň pobáda vstúpiť do spoločenstva 
s každou jednotlivou osobou: s Otcom, 
Synom a Duchom Svätým. Najsvätejšia 
Trojica je spoločenstvo lásky. Pochopiť, 
že Boh je spoločenstvo lásky, je ťažké, 
ale je to svetlo pre náš život. Je to výzva 
pre každého človeka – žiť podľa trojič-
ného vzoru. Najsvätejšia Trojica prebýva 
v kresťanoch a odovzdáva im svoju lás-
ku, umožňuje v ľudskom živote väčšiu 
podobnosť so spoločenstvom lásky. Sv. 
Ignác z Loyoly mal vzácnu milosť, mohol 
sa zamýšľať a rozjímať o Najsvätejšej Tro-
jici. Je obdivuhodným príkladom v tom, že 
videl a nachádzal Božiu prítomnosť vo 
všetkom. Cítil ju v jednaní, v rozhovoroch 
a vysvetľoval to tým, že je potrebné nájsť 
Trojjediného Boha vo všetkom. 

6. 6. 2010
10. nedeľa v Cezročnom období 

(Lk 7, 11 – 17)
Pri mestskej bráne mestečka Naim sa 

stretli dva veľké zástupy. Ten, ktorý išiel 
za Ježišom a druhý, ktorý vychádzal von 
z mesta. Bol to pohrebný sprievod, vyná-
šali mŕtveho. Truhla bola otvorená, preto 
sa mládenec mohol posadiť, keď ho Je-
žiš vzkriesil. Evanjelium ďalej spomína, 
že Ježiš ho vrátil matke. Cirkevní otcovia 
v tomto vidia obraz Cirkvi. Naimský mlá-
denec bol fyzicky mŕtvy, my zas odumiera-
me duchovne a to následkom hriechu.

Jedna mladá žena napísala list o svo-
jom obrátení. Jedného dňa sa rozhodla 
ukončiť svoj život, ktorý sa jej zdal úpl-
ne sebecký a hriešny. Chcela sa utopiť. 
Dostala sa na pláž pri oceáne a kráčala 
pobrežím celkom sama. Keď už chcela 
vkročiť do vody, začula jemný hlas. Po-
zrela sa dolu a videla, ako oceán zmýva 
jej stopy v piesku: „Tak ako voda zmazala 
stopy tvojich nôh, tak moja láska a milosť 
vymazali všetky tvoje hriechy.“ 

Sviatosť zmierenia nás vracia a Eu-
charistia nám dáva silu, aby sme vytrvali 
na ceste k spáse. Sv. Róbert Belarmín 
píše vo svojom traktáte: „Ak si múdry, po-
chop, že si stvorený na Božiu slávu a na 
tvoju večnú spásu a toto je tvoj cieľ. Ak do-
siahneš tento cieľ, budeš blažený, ak ho 
minieš, budeš nešťastný. A preto považuj 
za dobré všetko, čo ťa vedie k tvojmu cie-
ľu, a za zlé to, čo ťa od cieľa odvádza.“ 

Spracoval vdp. Viktor Pardeľ
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Predstavme si ďalších našich zlatých 
jubilantov. Tentoraz sme zavítali do 
Repísk.

Vojtech Bafi a sa narodil 13. apríla 1934 
v Repiskách  - Grocholovom Potoku v ro-
dine Andreja a Žofi e, rodenej Pavlíkovej. 
Bol vychovaný v slovenskom duchu, tak 
ako všetci jeho súrodenci. Sestry - Helena 
a Anna už zomreli, sestra Mária si založila 
rodinu a dodnes býva v rodnej obci a Ka-
rolína sa usadila na Slovensku. Jeho de t-
stvo pripadlo na búrlivé obdobie. Nastala 
zmena štátnych hraníc a vypuknutie dru-
hej svetovej  vojny. Rodičia sa snažili, aby 
predsa mal aspoň zopár dobrých spomie-
nok na detstvo. Hrali sa s nimi, ak si našli 
nejakú voľnú chvíľku od práce. Nechceli, 
aby ich deti spomínali iba na strach z voj-
ny a na to, že sa museli ukrývať v obave 
o svoj život. Základnú slovenskú školu 
nav števoval v Repiskách, ale len štyri 
roky. Rodičia pracovali na vlastnom hos-
podárstve a Vojtech odmalička pozoroval 
ich prácu, a tak sa pomaličky učil, ako tre-
ba obrábať pôdu. V rokoch 1950 - 1952 
bol na vojne v Štetíne. 

Karolína sa narodila 12. októbra 1943 
v rodine Márie a Sebastiána Vaclavov-
cov. Má tri sestry a jedného brata. Sestra 
Žofi a býva v USA, Mária na Slovensku, 
Anna v Čiernej Hore a František v Repis-
kách. Karolína tiež absolvovala štyri roky 
základnej školy. Pochádza z roľníckej ro-
diny, a preto so svojím manželom viedla 
hospodárstvo. Zosobášili sa 23. februára 
1960. Vojtech povedal: - Najlepšia man-

Naši jubilanti

S láskou, podporou a pochopením
želka je spoza plota, človek si všíma ako 
rastie a stáva sa z nej krásna mladá žena 
a ešte krajšie je mať ju za ženu a starnúť 
spolu, ako je to v mojom prípade. Často 
ju núkal „moskolami“ a bábovkami. Ako 
vidíme, všetko sa začalo od moskola. 
Okrem práce na vlastnom hospodár-
stve, Karolína pracovala v UĽUV-e vyše 
15 rokov. Robila pokrovce na tradičných 
krosnách. Vojtech 38 rokov pracoval na 
stavbách v Poprade. Mali najstaršieho 
syna Jána, ktorý zomrel ešte ako dieťa. 
Syn František býva spolu s nimi v jed-

nej domácnosti a druhý syn Stanislav 
sa oženil a býva s rodinou v Białke Tat-
rzańskej. Dočkali sa siedmich vnukov 
a troch pravnukov.

Manželia s 50-ročnou skúsenosťou si 
veľmi vážia sviatosť manželstva, obaja tiež 
priznali, že bez búrky sa to v manželstve 
neobíde. Najdôležitejšie je nájsť si zlatú 
strednú cestu, mať pochopenie pre druhé-
ho a byť si oporou v ťažkých chvíľach. 

Prajeme im, aby sa v tomto duchu dožili 
ďalších vzácnych jubileí.

Dorota Mošová

26. apríla manželia Irena a Albín Pet-
raškovci oslávili 47. výročie svojho manžel-
stva. Obidvaja sa narodili v Krempachoch 
v slovenských rodinách. Irena je dcérou 
Márie a Pavla Krišíkovcov, narodila sa 14. 
9. 1945. Má brata Valenta, ktorý tiež býva 
s rodinou v Krempachoch a se stru Annu 
žije v Novej Belej. 

Jej manžel Albín je o dva roky od nej 
starší. Narodil sa v rodine Jána a Agneši 
Petraškovcov 17. 2. 1943 roku. Má jednu 
sestru Žofi u a brata Jána. Manželia Petraš-
kovci navštevovali základnú školu v Krem-
pachoch. Od mladých rokov pracovali na 
gazdovstve svojich rodičov a neskôr, keď 
sa zosobášili, viedli už svoje spoločne 
hospodárstvo. Postupne ho modernizovali 
a rozbudovali. Dokonca prispôsobili už te-
rajším požiadavkám európskej únie. Pred 

sobášom Albín pracoval v Obuvníckom 
podniku v Novom Targu. Potom si tiež na-
šiel dodatočnú prácu a privyrábal si  ako 
kurič najprv v kultúrnom dome v Krempa-
choch a neskôr v GS. Majú tri deti. Dcéra 
Mária býva s nimi a Eva a syn Andrej sa 
usadlili v Spojených Štátoch.

Dobre mať pri sebe priaznivú dušu, 
teda druhu polovičku. Veď, kto sa tak po-
stará o druhého, ak nie manžel manželka. 
- Je to pekná vec sadnúť si spolu večer 
porozprávať sa a pospomínať na staré 
časy, - tvrdia spoločne.

Manželia Petraškovci patria medzi ak-
tívnych členov MS SSP v Krempachoch. 
Slovenskosť je pre nich prirodzená. Do 
spoločných dní im prajeme božie požeh-
nanie, zdravie a rodinnú pohodu.

Dorota Mošová

Spojení manželským putom 
Privítanie leta 

na Skrzycznom
Prvý májový víkend milovníci 

Mikołowa a obsluha vleku na Skrzy-
cznom v Szczyrku zorganizovali roz-
lúčku so zimou a privítanie leta pod 
názvom Biela nedeľa Mikołowa. Hlav-
ným organizátorom bol náš krajan 
Bronislav Kanpčík. V rámci progra-
mu bolo samozrejme lyžovanie, ski-
alpinizmus, veľká vatra, besedovanie 
a spievanie pesničiek, aj slovenských, 
ako aj ďalšie zaujímavosti. Nechýba-
li tam ani naši sliezski krajania, kto-
rým prajeme úspešnú letnú sezónu 
a stretnutia v takejto priateľskej atmo-
sfére. (aj)
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Novinky v oblasti výučby 
slovenského jazyka 

V termíne 15. - 16. apríla t. r. sa na 
pôde Univerzitnej knižnice Jagelov-
skej univerzity v Krakove uskutočnil 

seminár, resp. odborno-metodický kurz pre 
učiteľov a lektorov pôsobiacich na poľských 
školách a univerzitách, pod názvom - Slo-
venčina ako cudzí jazyk (SakoCJ). 

Organizátormi semináru boli Minister-
stvo školstva Slovenskej republiky v spolu-
práci s Katedrou slovenskej fi lológie Jage-
lovskej univerzity v Krakove a bratislavské 
Studia Academica Slovaca (SAS) - centrum 
pre slovenčinu ako cudzí jazyk, ktoré pôso-
bí pri Filozofi ckej fakulte Univerzity Komen-
ského v Bratislave. 

Na úvod všetkých privítala vedúca 
Katedry slovenskej fi lológie Inštitútu slo-
vanskej fi lológie Jagelovskej univerzity 
v Krakove jazykovedkyňa prof. Halina 
Mieczkowska. Vyslovila aj predpoklad, že 
dvojdňové stretnutie bude plodné pre obi-
dve strany - slovenskú a poľskú. Zároveň 
dúfala, že seminár bude vhodnou príleži-
tosťou vzájomne sa podeliť o svoje skúse-
nosti z praxe. Seminár spolu s ňou otvorili: 
generálny konzul SR v Krakove Marek Li-
sánsky, riaditeľka Slovenského inštitútu vo 
Varšave Helena Jacošová a Ministerstvo 
školstva Slovenskej republiky reprezento-
vala Ing. Katarína Čamborová.  

Po úvodných slovách a príhovoroch do-
stala slovo doc. PhDr. Jana Pekarovičová, 
PhD. - riaditeľka SAS, o. i. aj spoluautorka 
učebníc slovenčiny pre cudzincov a publi-
kácií zaoberajúcich sa touto problematikou. 
Zároveň stojí na čele organizačného tímu 
Letnej školy slovenského jazyka a kultúry 
SAS. 

Vo svojej úvodnej prednáške nám bliž-
šie predstavila vzdelávací program slo-
venčiny ako cudzieho jazyka. Rámcovo 
sa zastavila  pri niekoľkých bodoch nosnej 

témy - didaktika slovenčiny ako cudzieho 
jazyka, napríklad: odborný profi l vzdeláva-
nia cudzincov, ako efektívne učiť, osobnosť 
lektora a jeho kompetencie a predpoklady, 
učebnice slovenčiny, obsah a náplň kurzov, 
klasifi kácia vedomostných stupňov podľa 
spoločného európskeho referenčného rám-
ca atď. Bližšie nám predstavila program pri-
pravovaného 45. ročníka Letnej školy slo-
venského jazyka a kultúry SAS 2010. 

Treba dodať, že medzi ďalších odbor-
níkov, ktorí sa podieľali na tvorbe obsaho-
vej zložky odborno-metodického seminára 
patrili: pedagogička autorka, spoluautorka 
publikácií na tému SakoCJ a učebníc SJ 
pre cudzincov, PhDr. Ľudmila Žigová, slo-
vakistka a jazykovedkyňa dr. hab. Maryla 
Papierzová. Praktickú časť seminára mali 
na starosti Mgr. Helena Ivoríková a Mgr. 
Adela Gabríková.

Po úvodnej prednáške boli poslucháči 
rozdelení do dvoch skupín. Jednu skupinu 
tvorili predovšetkým vysokoškolskí pedago-
gickí pracovníci, slovenskí lektori pôsobiaci 
na poľských lektorátoch. Do druhej skupiny 
boli zaradení učitelia vyučujúci slovenský 
jazyk na základných školách. V tomto prí-
pade však dobre známi krajania zo Spiša 
a Oravy. Ich školiteľkami boli H. Ivoríková 
a A. Gabríková, ktoré sa so zanietením po-
starali o zaujímavú prezentáciu tvorivých 
hier. Je to nenahraditeľný materiál v každo-
dennej praxi.

V príjemnom duchu a dobrej nála-
de strávili krajania jeden príjemný večer, 
po skončení prvého dňa seminára. Patril 
stretnutiu s generálnym konzulom Markom 
Lisánskym a riaditeľkou Slovenského inšti-
tútu Helenou Jacošovou. Stretli sa aj s ge-
nerálnym tajomníkom ÚV SSP Ľudomírom 
Molitorisom. Bola to príležitosť prediskuto-
vať si čakajúce na žiakov súťaže a blížiace 
sa podujatia, ale aj chvíľka na rozptýlenie.

Dojmy krajanských 
učiteľov 

Aké sú dojmy krajanských učiteľov zo 
spomínaného stretnutia? Uveďme aspoň 
niektoré názory na zorganizovaný seminár. 

Žofi a Bogačíková, učiteľka slovenčiny 
na ZŠ v Nedeci, sa vyslovila, že: - s progra-
mom seminára som bola veľmi spokojná. 
Získala som viaceré teoretické poznatky, 
ktoré budem aplikovať v praxi. Dôvodom jej 
spokojnosti bolo aj stretnutie s kolegami zo 
Spiša a Oravy v historickom Krakove. 

Učiteľky z Novej Belej - Beata Florčíková 
a Žofi a Braviaková - uvítali balíček učebníc 

Slávnostné otvorenie dvojdňového seminára

Medzi účastníkmi seminára boli aj krajanskí učitelia



13     M Á J   2 0 1 0

SAS je špecializovaným pracovis-
kom Filozofi ckej fakulty UK v Bra-
tislave, kde sa vyučuje slovenčina 

ako cudzí jazyk. Jeho cieľom je  vzdeláva-
nie zahraničných študentov – záujemcov 
o slovenský jazyk, spolupráca so zahra-
ničnými lektorátmi, lektormi a slovakista-
mi, ako aj realizácia a koordinácia tvorby 
a edičnej činnosti, publikácií spojená so 
slovenčinou ako cudzím jazykom a v ne-
poslednom rade aj séria učebníc sloven-
ského jazyka pre cudzincov s názvom 
Krížom-Krážom.    

Špecifi ckou činnosťou centra je orga-
nizovanie letnej školy slovenského jazyka 
a kultúry SAS, pričom treba podotknúť, 
že táto činnosť má ďalekosiahlu históriu. 
Prvý ročník letnej školy bol organizovaný 
v roku 1965. Na úspešnú realizáciu letnej 
školy nadviazalo v roku 1992 Metodické 
centrum SAS, ktoré sa v roku 2006 zme-
nilo na SAS – centrum pre slovenčinu ako 
cudzí jazyk (SakoCJ). V súčasnosti riadi-
teľkou SAS je doc. PhDr. Jana Pekarovi-
čová, PhD. 

STUDIA ACADEMICA 
SLOVACA

V súvislosti s tým sa v tomto roku bude 
konať už 46. ročník letnej školy. Ročne sa 
jej zúčastňuje mnoho záujemcov z približ-
ne 50 krajín sveta – počas trojtýždňovej 
školy sa oboznamujú so základmi grama-
tiky, rozvíjajú svoje komunikačné schop-
nosti, absolvujú prednášky z oblasti jazy-
ka, etnológie, histórie (určené najmä pre 
pokročilých, resp. stredne pokročilých). 
Súčasťou bohatého programu sú aj iné 
aktivity – prehliadka mesta, fakultatív-
ne výlety a pod.  

Pokiaľ ide o vzdelávaciu 
činnosť SAS-u, okrem letnej 
školy je táto činnosť realizo-
vaná aj formou kurzov sloven-
ského jazyka pre štipendistov 
a zahraničných študentov. Re-
alizuje ich Katedra slovenského 
jazyka FF UK – sekcia slovenči-
ny ako cudzieho jazyka. Ďalšou 
zaujímavou formou štúdia sloven-
činy je tzv. dištančné vzdelávanie. 
Ide o kurz realizovaný prostredníc-
tvom internetového spojenia. Jeho 

výhodou je prístupnosť prakticky kdekoľ-
vek na svete – stačí len mať internetové 
spojenie a slovenskú klávesnicu. Kurz sa 
realizuje v rámci Vzdelávacieho programu 
-  Slovenčina ako cudzí jazyk vďaka fi nanč-
nej podpore z grantu Ministerstva školstva 
Slovenskej republiky. 

Kurz SAS je určený pre začiatočníkov 
- zahraničných slovakistov a slavistov, za-
hraničných Slovákov a krajanov žijúcich 
v zahraničí, účastníkov letnej školy SAS, 
ako aj všetkým záujemcom, ktorí sa chcú 
učiť slovenčinu. 

Lýdia Ostrowska

Krížom-Krážom, ktoré dostal každý účast-
ník seminára, ako aj niekoľko učebníc deje-
pisu, ktoré budú môcť využiť na vyučovaní. 
Svorne skonštatovali, že sa im páčila plod-
ná a tvorivá práca v skupinách. Aj zástupca 
riaditeľa školy ZŠ v Novej Belej - Dominik 
Surma - neskrýval svoje nadšenie z toho, že 
sa podarilo zrealizovať seminár tohto druhu 
a niečo podobné by uvítal aj v budúcnosti. 
Učiteľka Anka Šoltýsová z jurgovskej ZŠ 
prezradila, že: - Načerpala som tu inšpirá-
ciu. Získala som nové poznatky a podnety, 
ktoré prispôsobím potrebám mojich žiakov 
a určite ich rada využijem v praxi.

 Z Oravy sa seminára zúčastnila učiteľka 
Grażyna Kozaková, ktorá sa venuje výučbe 
slovenského jazyka na ZŠ v Podvlku. Svoje 
dojmy komentovala nasledovne: - Je veľmi 
potrebné, aby sme sa, my, učitelia stretáva-
li a medzi sebou si vymieňali svoje vlastné 
názory a skúsenosti. Teším sa, že si zo se-
minára nesiem učebnice Krížom-Krážom 
a niekoľko učebníc dejepisu. Isteže, nevyu-
žijem všetko, čo je v učebnici, ale vyberiem 
si témy, ktoré mojich žiakov zaujmú. 

Podľa výpovedi učiteľov vidieť, že hod-
notili seminár veľmi pozitívne. Mnohému sa 
naučili a zároveň si vzájomne podebatovali 
a podelili sa o svoje skúsenosti s výučbou 

slovenčiny. Bola to pre nich zároveň neopa-
kovateľná možnosť dostať sa do kontaktu, 
s odborníkmi, ktorí neustále pracujú na spô-
soboch, čo najefektívnejšieho sprostredko-
vania učiva žiakom. 

Zhrnutie
Na záver odborno-metodického kurzu 

sa stretli obidve skupiny – teda lektori aj 
učitelia ZŠ, ako aj ostatní účastníci, aby si 
vymenili svoje názory na úroveň stretnutia. 
Slovo dostali lektori aj školitelia. Skupina 
lektorov hodnotila seminár, ako prínosný, 
ale chýbala im praktická zložka. Krajanskí 
učitelia využili príležitosť a na záver skon-
štatovali, že to, čo im na školách chýba, sú 
vhodné pracovné pomôcky a kvalitné, pre-
dovšetkým moderné, slovenské učebnice. 
Hoci už viackrát žiadali kompetentné orgá-
ny o knižné minimum, ktoré by skvalitnilo 
vyučovanie slovenského jazyka, odozvu 
zatiaľ nedostali. Tým bola otvorená sku-
točne ďalekosiahla téma a času bolo na ňu 
príliš málo.

Tak, či onak, zo seminára odchádza-
li na Oravu i na Spiš spokojní, s nádejou, 
že nové poznatky i niekoľko učebníc, ktoré 
získali, budú pre ich žiakov obrovským prí-
nosom.

Ešte chcem poznamenať, že záverečná 
časť seminára sa dotkla aj témy preklada-
teľstva a tlmočníctva v kombinácii sloven-
ského a poľského jazyka. Bolo prezentova-
ných niekoľko knižných publikácií a padlo 
niekoľko zaujímavých tipov, ako zefektívniť 
prekladateľskú činnosť. Jednou z možností 
je aj využitie internetových slovníkov. Pre 
informovanosť našich čitateľov uvádzam 
zaujímavú webovú stránku prístupných 
slovníkov a kodifi kačných príručiek v in-
ternetovom spracovaní, na ktorej si každý 
návštevník môže overiť správnosť použi-
tých slov: www.slovnik.julssavba.sk.

Lýdia Ostrowska

Školiteľky – H. Ivoríková a A. Gabríková
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V dňoch 9. – 11. apríla sa v hale Vy-
sokej školy telesnej výchovy (poľ. 
AWF) v Krakove konal jubilejný 

dvadsiaty ročník Veľtrhu cestovného ru-
chu, na ktorom sa zúčastnilo viac ako 
stoštyridsať vystavovateľov z celého sve-
ta prezentujúcich bohatú ponuku atraktív-
nych turistických destinácií. Zastúpenie 
na tomto podujatí, ktoré tradične navšte-
vuje niekoľko tisíc návštevníkov, malo aj 
Slovensko. Spiš zastupovalo Ľubovnian-
ske múzeum v Starej Ľubovni otvárajúce 
svoje brány už 2. mája, kedy ofi ciálne 
začala na hrade letná turistická sezóna. 
Vo svojej prezentácii ponúklo množstvo 
zaujímavých akcií. Medzi ne patrí naprí-
klad výstava poľských korunovačných 
klenotov uchovávaných na hrade v ro-
koch 1655 – 1661, ktorá bude slávnostne 
uvedená do života 3. júla. Pre deti je iste 
lákavá ponuka rozprávkovej prehliadky 
hradu, ktorá sa bude konať 1. – 3. júna, či 
hradné stredoveké slávnosti v dňoch 23. 
– 25. júla. Nemenej zaujímavé sú vystú-
penia sokoliarov Sokoliarskej skupiny sv. 
Bavona. Tá bude svoje umenie predvá-
dzať v priestoroch hradu denne od mája 
do septembra a prišla ho ukázať taktiež do 
Krakova, čo sa stretlo s veľkou odozvou 
návštevníkov. 

Druhým slovenským múzeom za-
stupujúcim Slovensko na veľtrhu bolo 
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava. Vo 
svojom výstavnom priestore prezentovalo 
prostredníctvom veľkoplošných fotografi í 
Oravský hrad a Oravskú lesnú železni-
cu. Okrem toho poskytovalo atraktívny 
propagačný materiál, kde boli prezento-
vané ďalšie zaujímavé expozície múzea 
a atrakcie Oravy. Pracovníci múzea oble-
čení v dobových kostýmoch ochotne infor-
movali o významných podujatiach múzea 

PREZENTÁCIA SLOVENSKÝCH 
MÚZEÍ V POĽSKU

Prezentácia Ľubovnianskeho múzea

Prezentácia Oravského múzea

a návštevníkom ponúkli ochutnávku tra-
dičnej regionálnej kuchyne. Zaujímavým 
oživením bola prezentácia drotárskych 
výrobkov s názornou ukážkou ich výroby 
na mieste. U detí vzbudzovala najväčší 
záujem maketa parného rušňa a „biela 

pani” Oravského hradu. Vysoká návštev-
nosť slovenských stánkov svedčí o príťaž-
livej ponuke ľubovnianskeho i oravského 
múzea, ktoré zároveň srdečne pozývajú 
na návštevu aj všetkých našich krajanov.

Milica Majeriková

Spolok Slovákov v Poľsku informuje, 
že počas letných prázdnin organizuje 
v spolupráci s Metodickým centrom Uni-
verzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 
letné jazykové tábory pre žiakov navšte-
vujúcich vyučovanie slovenského jazyka 
na základných školách a gymnáziách na 
Spiši a Orave. Sú určené tri termíny: 

1. 1.7.-10.7.2010 s názvom Letná 
škola ľudového tanca v Tatranských 
Matliaroch (Tatry) s počtom účastníkov 
25 žiakov; 

2. 4.7.-18.7.2010 s názvom Škola 
v prírode pre žiakov škôl s vyučovacím 
jazykom slovenským v zahraničí v Čre-
mošnom – Turčianske Teplice s počtom 
žiakov 50; 

3. 22.7.-31.7.2010 s názvom Letná 
škola ľudových remesiel v Banskej 
Bystrici s počtom žiakov 25.

Účastnícky poplatok jedného žiaka je 
140 zł (za druhé dieťa z tej istej rodiny 120 
zł). Termín platby a zaslania prihlášky je 

20. máj 2010. Viac informácií získate 
u svojich vyučujúcich. 

Srdečne pozývame!

LETNÉ  JAZYKOVÉ  TÁBORY
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Gréckokatolícky biskup Pavol Peter 
Gojdič je pre Slovákov v histórii 
menej známa osobnosť. Do po-

vedomia viacerých sa dostal až takmer 
desať rokov po novembrovej revolúcii, 
keď bol otvorený proces jeho blahoreče-
nia. Pritom pred vyše polstoročím bol naj-
vyšším predstaviteľom gréckokatolíckej 
cirkvi na Slovensku. O pár rokov neskôr 
sa začal jeho nerovný zápas so štátnou 
mocou a nikto vtedy ani len netušil o kru-
tých chvíľach, ktoré biskupa čakajú. Po 
rokoch sa ho síce podarilo fyzicky zničiť, 
ale nie duchovne zlomiť. V pamäti zostáva 
taký, ako ho charakterizovali tí, čo ho dob-
re poznali, ako človeka zlatého srdca, naj-
lepšieho pastiera svojich veriacich, otca 
sirôt a chudobných, biskupa s povesťou 
svätca.

Pavol Gojdič pochádzal z rodiny gréc-
kokatolíckeho kňaza. Narodil sa v dedinke 
Ruské Pekľany v okrese Prešov, kde prežil 
v pokojnej duchovnej atmosfére detstvo. 
Do gymnázia, ktoré ukončil s výborným 
prospechom, chodil do Prešova. Potom sa 
rozhodol pre kňazské povolanie a v štúdiu 
pokračoval v prešovskom seminári. Aj tam 
bol výborným študentom a náboženským 
klerikom, preto ho roku 1908 poslali na 
ďalšie štúdium do Ústredného seminá-
ra v Budapešti. Teologické štúdiá ukončil 
roku 1911 a v tom istom roku prijal v Pre-
šove kňazskú vysviacku.

Duchovnú službu začal Pavol Gojdič 
ako kaplán pri svojom otcovi, farárovi 
v Cígeľke, kde založil Spolok Božského 
Srdca. Po pol roku sa stal správcom far-
nosti v susednej obci Petrová a od jesene 
1912 pôsobil ako prefekt Alumnea – gréc-
kokatolíckeho chlapčenského internátu 
Spolku sv. Jána Krstiteľa. Bol mimoriadne 
ľudský, ochotný vždy každému pomôcť, 
nesmierne mu záležalo na zverencoch 
a svojím prístupom vo viacerých z nich 
vzbudil záujem o kňazské povolanie. 
V tom období bol aj katechétom v gréc-
kokatolíckej meštianskej škole v Prešo-
ve, kde založil spolok Eucharisti čnoje 
obščestvo, v ktorom žiaci viedli hlbší du-
chovný život.

Roku 1914 vymenovali Gojdiča za pro-
tokolistu v biskupskej kancelárii a neskôr 
sa stal kaplánom v Sabinove. Po vzniku 
Československej republiky si ho správca 
biskupstva M. Rusnák vybral za riadite-
ľa biskupskej kancelárie a uvažovalo sa 
o ňom aj ako o novom biskupovi. S touto 
myšlienkou sa vnútorne nestotožnil a aby 
sa vyhol úradu, nečakane vstúpil do kláš-
tora otcov baziliánov na Černečej hore pri 

Mukačeve. Prijal tam pri obliečke rehoľné 
meno Pavol a zložil rehoľné sľuby. Zakrát-
ko si ho aj tam, vďaka výnimočným cha-
rakterovým vlastnostiam, všimli a poslali 
do kláštora v Užhorode, kde sa stal viká-
rom predstaveného domu a obľúbeným 
duchovným pastierom tamojšej gréckoka-
tolíckej inteligencie. 

Duchovný život Pavla Gojdiča sa na-
pĺňal, ale aj za múrmi kláštora ho našiel 
dekrét Kongregácie pre Východnú Cirkev, 
ktorým ho vymenovali za apoštolského 
administrátora Prešovskej eparchie. Úrad 
slávnostne prevzal 20. februára 1927 
a vzápätí prišla z pražskej nunciatúry 
správa, že pápež Pius XI. ho vymeno-

vo Vatikáne. Žiadosti nebolo vyhovené, 
naopak, 19. 7. 1940 z Vatikánu prišla pá-
pežská bula, ktorou bol vymenovaný za 
prešovského sídelného biskupa.

Po druhej svetovej vojne, v súlade so 
svojím presvedčením, Pavol Gojdič pomá-
hal prenasledovaným gréckokatolíckym 
kňazom a rehoľníkom, ktorí utekali pred tota-
litným režimom J. V. Stalina z Ukrajiny, a po 
komunistickom štátnom prevrate roku 1948 
musel čeliť rastúcim útokom vládnej moci 
na gréckokatolícku cirkev, ktorú označovali 
za útočisko „benderovcov a protištá tnych 
síl“. Nerovný boj sa vyostroval… Počas 
realizácie „akcie P“, čo znamenalo návrat 

DUCHOVNE 
NEZLOMENÝ
Pavol Peter Gojdič 

(17. 7. 1888 – 17. 7. 1960)
biskup

k pravosláviu a likvidáciu gréckokatolíckej 
cirkvi, ho 28. apríla 1950 zaistili a po pár 
týždňoch eskortovali do väzenia v Prahe-
Ruzyni. Napriek fyzickému a psychickému 
týraniu odmietol prestup na pravoslávie. Na 
základe vykonštruovaných obvinení z vo-
jenskej zrady, velezrady a vyzvedačstva ho 
v januári 1951 odsúdili, spolu s biskupmi J. 
Vojtaššákom a M. Buzalkom, na doživotné 
väzenie, 200 000 korún pokuty, konfi škáciu 
celého majetku a stratu občianskych práv. 
Po amnestii z roku 1953 bol rozsudok až 
roku 1955 zmenený na 25 rokov väzenia. 
Väznili ho vo Valdiciach a v Leopoldove, 
kde aj v deň svojich narodením, ako si to vy-
modlil, zomrel. Do smrti zostal Pavol Gojdič 
rovnaký, aj ponižovaný vo väzení sa vyzna-
čoval mimoriadnou skromnosťou, pokorou, 
duchom lásky a odpúšťania. Jeho telesné 
pozostatky, ktoré boli narýchlo vložené do 
zeme na väzenskom cintoríne v Leopoldo-
ve, boli roku 1968 exhumované a preveze-
né do Prešova. Od roku 1990 sa nachá-
dzajú v kaplnke katedrály v sarkofágu, pri 
ktorom sa pri návšteve Prešova roku 1995 
modlil pápež Ján Pavol II. Roku 2001 ho na 
Námestí sv. Petra v Ríme pápež Ján Pavol 
II. vyhlásil za blahoslaveného.

Jozef Leikert

val za harpašského titulárneho biskupa. 
Biskupská vysviacka sa uskutočnila 25. 
marca 1927 v Bazilike sv. Klementa v Rí-
me. O dva roky neskôr bol ustanovený za 
apoštolského administrátora Mukačevskej 
apoštolskej administratúry na Slovensku.

Na vysokých duchovných postoch zo-
stal biskup Gojdič stále človekom s otvore-
nými očami a srdcom, najmä pre sociálne 
a kultúrne potreby veriacich. Prehlboval 
náboženský život, založil mnohé grécko-
katolícke farnosti, podporoval náboženskú 
tlač, postaral sa o založenie biskupského 
sirotinca v Prešove, zaujímal sa o rozvoj 
gréckokatolíckeho cirkevného školstva. 
Bol posledným sídelným prešovským 
biskupom, ktorý aktívne zastával národno-
stnú menšinu Rusínov. To sa stalo tŕňom 
v oku niektorých gréckokatolíkov sloven-
skej národnosti a útoky voči jeho osobe 
sa začali stupňovať. Zranený a sklamaný 
biskup nevládal bojovať s veternými mlyn-
mi, ubližovalo mu nepochopenie, preto 
v novembri 1939 napísal pápežovi Piovi 
XII. list, v ktorom žiadal, aby odovzdal 
administrovanie Prešovskej eparchie 
osobe s väčšou dôverou vlády. Taktiež 
napísal list predsedovi vlády Vojtechovi 
Tukovi, aby vláda podporila jeho žiadosť 
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dovaní zbojníkov najčastejšie adresované 
práve im. Tu nachádzali pohostenie v po-
dobe žinčice, syra alebo čerstvého mäsa. 
Pravda, nie vždy ich bača hostil dobrovoľ-
ne.1 Pomoc nachádzali aj u krčmárov, kde 
nie jedenkrát utrácali nazbíjané peniaze 
na zábavu a alkohol. Na druhej strane, 
krčmy boli aj ich slabinami. Práve tam 
často dochádzalo k ich dolapeniu. Zacho-

vali sa nám taktiež prípady, 
v ktorých im pomáhali sa-
motní richtári.2 Tu však tre-
ba poznamenať, že zbojníci 
neraz škodili i obyčajným 
poddaným, ktorí sa ich báli 
a z toho dôvodu aktívne pri-
spievali k ich chyteniu.

Ďalšou prekážkou rých-
leho zlikvidovania zbojníctva 
bola aj dobrá organizácia 
niektorých skupín. Zbojní-
ci bojovali 
zväčša iba 
v menších 
s k u p i n á c h , 
ktoré menili 

miesta pobytu a rýchlo sa 
preskupovali z kraja do kra-
ja. V prípade veľkého ne-
bezpečenstva boli pripra-
vení  prekročiť aj hranice 
a vyčkať, kým sa situácia 
neupokojí.

Zbojnícke družiny, v do-
bových prameňoch naj-
častejšie označované ako 
tovarišstva, mali zvyčajne 
od troch do deviatich čle-

nov. Menej sa vyskytovali skupiny, v kto-
rých pôsobilo viac ako desať chlapov 
a ešte zriedkavejšie boli tovarišstva s viac 
ako dvadsiatimi členmi. Malo to samo-
zrejme aj svoje dôvody. Čím bola družina 
menšia, tým aj pravdepodobnosť jej dola-
penia bola nižšia a aj zisk zo zboja bol pre 
jej členov väčší. Na margo vecí uvedieme, 
že sa nám zachovali  správy hovoriace 
o vyčíňaní vyše stočlenných zbojníckych 
bánd.3 

Čo sa týka hierarchie zbojníckych dru-
žín, na čele stál kapitán taktiež nazývaný 
hajtman prípadne principál. Obyčajne to 
bol silný a skúsený chlap, ktorý mal au-
toritu u svojich druhov. Nebolo to však 
pravidlo. Mená mnohých zbojníckych ka-
pitánov sa zachovali v pamäti živej ľudo-
vej tradícii dodnes.4 Členovia zbojníckych 
bánd si navzájom prisahali vernosť. Aby 
bol účinok prísahy čo najväčší a hlboko 
prenikol do vedomia nového zbojníka, 
prísaha sa opakovala. Člen Surovcovej 
zbojníckej skupiny Matej Pijak pred séd-
riou Oravskej stolice uviedol, že musel jej 

ZO ŽIVOTA ZBOJNÍKA
Zbojníčenie či už na Slovensku alebo 

na území Poľska má bohatú a dávnu his-
tóriu. Azda najviac prípadov zaznamená-
vame práve v pohraničnej oblasti medzi 
týmito dvoma krajinami. Dôvody to malo 
viaceré: rozsiahle lesné porasty, relatívne 
riedke osídlenie, staré obchodné cesty 
vedúce týmto územím, to všetko vytváralo 
ideálne podmienky pre rozvoj zbojníctva. 

Dôležitým faktom bola však už spomínaná 
hranica, pri ktorej, ruka zákona, tej či onej 
krajiny, nemala až takú moc ako uprostred 
kráľovstva.

Život zbojníka mal množstvo špeci-
fi ckých čŕt, ktorými sa odlišoval od života 
bežného človeka danej doby. V momente, 
kedy sa vydal na zbojnícke chodníčky, 
uvalil na seba veľké riziko sankcie, ktoré 
ho zvyčajne čakalo pri jeho dolapení. Stal 
sa akýmsi utečencom, hľadajúcim úkryt 
v horách, prípadne riedko zaľudnených 
oblastiach, kde „ruka zákona“ nebola tak 
účinná. Vtedajšia justícia pristupovala veľ-
mi tvrdo k páchateľom týchto priestupkov. 
Vojenské akcie ani rôzne iné opatrenia 
stolíc však na potlačenie zbojníctva ne-
mali vždy žiadúci účinok. Bolo to aj z toho 
dôvodu, že zbojnícke družiny mali rôznych 
spojencov v radoch bežného obyvateľ-
stva, ktorí im neraz, či už za určitú odmenu 
alebo zo strachu, poskytli pomoc. Každý 
zbojník sa na zimu musel niekam scho-
vať. Najväčších spojencov mali v radoch 
obyvateľov, s ktorými boli často v kontak-
te. Vo väčšine prípadov išlo o horské oby-
vateľstvo, ako boli valasi, pastieri a ľudia 
bývajúci na salašoch a v košiaroch. Tieto 
miesta boli zbojníkmi často vyhľadávané. 
Dokazujú nám to i nariadenia o prenasle-

1  Známe sú prípady napadnutia salaša zboj-
níkmi, kde bača nemal inú možnosť, ako im vo 
všetkom vyhovieť. Napr. vo výpovedi Mateja Pi-
jaka, člena zbojníckej skupiny Jakuba Surovca, sa 
dozvedáme, že keď prišla táto družina na salaš vo 
Valaskej: „...baču velmi zbil (Surovec), a honelnika 
prinutil jedno jahna zabit...“ Ministerstvo vnútra 
Slovenskej republiky (ďalej MV SR), Štátny archív 
Bytča (ďalej ŠA BY), Fond Oravská župa I. (ďalej OŽ 
I.), Trestné spisy 1735 – 1748, I. č. 2015, fasc. 3, 
K 831. Na strane druhej nachádzame aj veľa prípa-
dov, kedy bača pomáha zbojníkom. Ako príklad 
možno uviesť vyšetrovanie baču Michala Pielu zo 
salaša v Malej Sopotne (Poľsko) pre napomáhanie 
zbojníckej družine, kde pôsobil Jano Jobčik zo 
Zákamenného. MV SR, ŠA BY, OŽ I., Trestné spisy 
1782 – 1783, I. č. 2024, fasc. 13, K 840.

2  CHURÝ, Slavo: Kurens o potieraní zbojníctva 
v Liptove a na Orave z konca 80. rokov 18. storo-

čia. In Zborník Slovenského Národného múzea, 
roč. 44, 1970, s. 218.

3  OCHMAŃSKI, Władisław: Zbójnictwo góral-
skie. Warszawa: LSW, 1950, s. 80 – 81.

4  Napr. zbojnícky kapitán Juraj Rajnoha, ktorý 
zbíjal v Bielych Karpatoch a ktorého popravili kon-
com 30. rokov 17.  storočia v Smoleniciach; Jakub 
Surovec, ktorý zbojníčil v štyroch slovenských žu-
pách, no najviac sa preslávil v zboji proti pánom na 
Orave a na Pohroní a zomrel nakoniec v roku 1740 
na popravisku v Brezne; ďalej zbojnícki kapitáni 
Adamčík a Ilčík a mnohí iní. Najväčšiu popularitu 
a slávu medzi ľuďmi dosiahol však Juraj Jánošík, 
popravený 18. marca 1713 v Liptovskom Mikuláši. 
Bližšie pozri SZABO, Ivan:  Osudy slávnych zboj-
níkov. Bratislava:  Štúdio humoru a satiry,  2004,  
179 s.

Úryvok z výpovede Mateja Pijaka z Chlebníc, kde okrem iného 
hovorí aj o tom, ako ho Surovec zaprisahal

Ukážka z rozsudku nad zbojníkom Jánom Jobčíkom, kde sa 
okrem iného spomína aj vzrast zbojníctva na Orave
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členom sedemkrát prisahať vernosť a až 
potom ho medzi seba prijali.5 Úryvok jed-
nej prísahy sa nám dokonca i zachoval, a 
to vo výpovedi ďalšieho člena Surovcovej 
družiny, Tomáša Greguša. Jej obsah  bol 
nasledovný: „Prishám večnému Bohu, 
svatej Trojici všetkým božím svatým, že 
nikdy svojich tovarišov nezjavím, neokla-
mem, nezanechám v šťastí a nešťastí 
atď.“ 6 Nie každý člen považoval prísahu 
vernosti za posvätnú. Často sa vo výpo-
vediach chytených zbojníkov dozvedáme, 
že uviedli mená svojich druhov aj bez po-
užitia tortúry. To svedčí o nie veľmi dob-
rých vzťahoch, ktoré mnohokrát prevlá-
dali v zbojníckych družinách. Vznikali tu 
rozbroje a napätie, najmä pri deľbe vecí 
získaných z prepadov. Stávalo sa aj to, 
že zbojníci nerešpektovali svojho vodcu 
a podnikali prepady na vlastnú päsť, čo 
zvyšovalo vzájomnú nedôveru a vnútorné 
napätie družiny.

O obliekaní zbojníkov sa nám docho-
vali len hmlisté, neúplné údaje, čo nám 
neumožňuje detailne spoznať spôsob ich 
odievania. Keďže išlo v prevažnej miere 
o pastierov a valachov, možno predpo-
kladať, že sa odev zbojníkov veľmi nelíšil 
od ľudového odevu toho - ktorého kraja. 
Spravidla to bola plátenná košeľa, pláten-
né alebo súkenné nohavice, klobúk, opa-
sok a krpce.7 Niekedy si košeľu údajne aj 

špeciálne vylepšili. Návod na jej úpravu 
bol nasledovný: „nová košeľa sa namoči-
la do rozpusteného ovčieho loja a potom 
sa údila v dyme. Až poriadne zaúdená 
sa vyprala a nosila sa dovtedy, pokým sa 
nerozpadla. Mala niekoľko výhod. Nepre-
púšťala dážď a ani vietor ju tak neprefúkal. 
Údajne sa jej po takejto úprave vyhýbal aj 
hmyz.“ 8 Neodmysliteľnou súčasťou zboj-
níckeho odevu boli opasky. Vyrábali sa zo 
silnej kože a bývali vybíjané mosadznými 
ozdobami. Ich funkciou bolo hlavne chrá-
niť brucho a podbrušie. S takýmito opas-
kami sa radi parádili zbojnícki kapitáni, 
aspoň tak nám to podáva ľudová tradícia. 
V Liptovskom múzeu v Ružomberku sa 
nachádza čiapka, ktorá pravdepodobne 
patrila Jánošíkovi. Má tvar valca. Je ozdo-
bená zlatými korunkami a škrupinkami 
v tvare mušličiek (podobné mušličky majú 
na klobúkoch i pltníci na Dunajci).9 

Výzbroj zbojníckej družiny tvorili puš-
ky, ručnice, pištole, kuše a valašky. Pri 
zorganizovaní družiny nie všetci mali 
zbraň. Niektorí sa vyzbrojili už skôr. Často 
sa stávalo, že dezertéri z vojska sa po ur-
čitom čase dávali na zbíjanie. Tí si pri úte-
ku zobrali so sebou aj zbraň, ktorú neskôr 
na tento účel používali.  Iní získali zbrane 
počas zboja, prípadne kúpou alebo výme-
nou. V slovenskej historiografi i je pomer-
ne dobre známy prípad, keď Jánošík so 
svojou družinou prepadol uhorského ba-

róna Pavla Révaya. Medzi inými veca-
mi, ktoré mu odcudzili, boli: strieborná 
šabľa (tú si nechal Jánošík) a krásne 
striebrom zdobené pušky, ktoré si po-
delili jeho kumpáni. Zbojníci sa trénova-
li a zdokonaľovali či už v streľbe alebo 
iných podobných aktivitách, počas voľ-
ného času tráveného v horách.10 

Zbojnícka sezóna obyčajne trvala 
od jari do jesene. Bývalo to okolo sviat-
ku sv. Michala (29. septembra), kedy 
sa zbojníci rozchádzali. V zimných me-
siacoch sa pobral každý svojou cestou. 
Nechávali sa najímať na rôzne práce, 
prípadne prezimovali u priateľov, kto-

rým za to aj dobre zaplatili. Po zime sa 
opäť začínali schádzať, no častokrát už 
v inom zložení. To znamená, že nie všetci, 
ktorí sa na jeseň rozišli, sa na jar opäť 
stretli. Niektorých počas zimných mesia-
cov chytili, iní si založili vlastné bandy, kde 

5  MV SR, ŠA BY, OŽ I., Trestné spisy 1735 
– 1748, I. č. 2015, fasc. 3, K 831.

6  KUFČÁK, Emil: Zbojník Jakub Surovec a jeho 
družina. In  Historický sborník kraja, Banská By-
strica, roč. 2, 1965, s. 117 – 128.

7  Takýto odev zbojníkov sa aj opisuje v histo-
rickom románe Uhorský Simplicissimus. Keď ce-
stoval Simplicissimus po východnom Slovensku, 
prepadli ho zbojníci: „Nemohol som sa spýtať, 
či sú zbojníci alebo stoliční drábi... Všetci nosia 
uhorské nohavice a pančuchy, na chodidlách kus 

kože, poprepletanej remiencami, previazanými 
okolo členkov, čo nazývajú krpcami... Na hornej 
časti tela nosia až po pupok siahajúcu košeľu so 
širokými, voľnými rukávmi.“  Uhorský Simplicissi-
mus. Bratislava: Tatran, 1975, s. 98 – 99.

8  KUČERA, Matúš: Novoveké Slovensko; cesta 
dejinami. Bratislava: Prefekt, 2004, s. 170.

9  Medzi exponátmi Slovenského národného 
múzea patrí  tiež údajná Jánošíková valaška, s kto-
rou ozbíjal nejedného pána. 

10  KUFČÁK, Emil: c. d., s. 127.
11  OCHMAŃSKI, Władisław: cit. 3, s. 79.
12  KOČIŠ, Jozef: Neznámy Jánošík. Bratislava: 

Osveta, 1986, s. 77. 

Život na salaši, miesta, kde zbojníci často „zavítali“   Neľudské tresty používané                                                                                          
súdnou mocou

Poprava hodná zbojníckeho kapitána     

vystupovali ako kapitáni, alebo sa jedno-
ducho rozhodli skoncovať s touto činnos-
ťou. Kariéra zbojníkov spravidla netrvala 
dlho. Zvyčajne zbíjali len jednu, či dve se-
zóny. Zachovali sa aj správy, kedy tento 
čas bol podstatne kratší alebo dlhší. Napr. 
v Poľsku istý Ján Gawel zo Szlachtowej 
zbojníčil len štyri dni.11 Na druhej strane 
Tomáš Uhorčík vo svojej výpovedi uvie-
dol, že akýsi zbojník na Kysuciach zbíjal 
až 16 rokov.12

Zbojníkov za ich vyčíňanie usilovne 
naháňali. Mali ich plné zuby kráľovské, 
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Potlačenie Pikovho povstania na Orave (1672)   Zbojníci tak, ako ich videl Ignác Görtler de Blumendfeld, pri ich pozoro-
vaní v roku 1809

   Karpatský zbojník, 17. storočie

šľachtické a cirkevné dvory a majery, meš-
ťania a častokrát i obyčajní dedinčania. 
Za účasť na zbíjaní, lúpežiach a podpa-
ľačstve hrozili tvrdé tresty. Iba máloktorý 
z chytených zbojníkov si zachránil život. 
Skoro každý lapený bol mučený a keď 
prežil, odchádzal z väzenia zmrzačený. 
Neraz si zbojníci a lúpežníci zaslúžili  hr-
delný trest. Bezpochyby samotné súdne 
pojednávanie a vykonávanie rozsudku 
bolo verejným predstavením a to najmä 
kvôli odradeniu prípadných ďalších záu-
jemcov o zbojnícky chlebíček. Spravidla 
sa táto poprava konala na hlavnom ná-
mestí a prizerali sa tomu davy ľudí. Po 
celé stáročia režisérom a vykonávateľom 
tohto aktu bol majster mučenia, čiže kat. 
Nie každé mesto malo takéhoto človeka 
na mučenie a vykonávanie rozsudkov 

smrti. Musel to byť človek fyzicky zdatný, 
bez zábran a milosti, no na druhej strane 
musel byť aj odborníkom na to čo robil.13 
Azda najčastejší spôsob popravy zboj-
níckeho kapitána bolo obesenie za rebro 
na hák. Takýmto spôsobom popravený 
zomrel v strašných mukách na zlyhanie 
srdca a krvného obehu následkom vnú-
torného krvácania. Niekedy mu boli ešte 
predtým odťaté obe ruky. Odsúdenca, 
ktorého podrobili ťažkému mučeniu, spra-
vidla popravili ešte v ten deň, aby nezo-
mrel a takto neunikol poprave. Zbojníkov 
popravovali aj inými spôsobmi, ktoré boli 
charakteristické pre toto obdobie. Obyčaj-
ne to bývalo sťatie, lámanie v kolese od 
hrdla alebo od údov (čo bolo podstatne 
horšie), rozštvrtenie alebo obesenie. 

Povesti a legendy hovoria, že zbojní-
ci „bohatým brali a chudobným dávali.“ 
Za bohatých sa tu označujú nespravodli-
ví, majetní páni a šľachtici.  Pre zbojníka 
bol však bohatý i ten, čo mal viac ako on, 
prípadne ten,  kto mal viacej než v sku-
točnosti potreboval na živobytie. A to mo-
hol byť nielen šľachtic, ale i kňaz, kupec, 
mlynár, krčmár, či gazda majúci v košiari 
niekoľko oviec a hrnček grajciarov v chy-
ži. Takže tí bohatí, ktorým zbojníci brávali 
v skutočnosti niekedy až takí bohatí ne-
boli. Čo sa týka rozdávania nazbíjaných 

vecí chudobným, možno povedať, že tiež 
ide o zromantizovanú predstavu o zboj-
níkoch. Zvyčajne išlo o odmeňovanie za 
pomoc, ktorú im ľudia poskytovali. Bola 
to však len malá čiastka z ulúpenej koris-
ti. Tú väčšinu buď utratili sami na seba, 
alebo si ju niekde na dobre označenom 
mieste ukryli. 

Veru, rozmanité boli životy zbojníkov. 
Jedni kradli z núdze, druhí zasa z dôvodu 

13  KIRYL, Feliks: Príspevok k dejinám zbojníc-
tva – beskydníctva v poľsko-slovenskom pohraničí 
v 15. – 18. storočí. In: Mýty a skutočnosť zbojníc-
tva na poľsko-slovenskom pohraničí v dejinách, 
literatúre a kultúre; materiály z medzinárodnej ve-
deckej konferencie Krakov, Bukowina Tatrzańska, 
18.-22. október 2006. Zost. Kolektívna redakcia: 
Nowy Targ: Podhalańska Państwowa Wyższa 
Szkoła Zawodowa, 2007, s. 33 – 34.

Palicovanie na dereši

nadobudnutia rýchleho zisku a to za rela-
tívne ľahkých podmienok. Jedni boli krutí, 
vyžívajúci sa v zabíjaní, škodení a okráda-
ní každého, koho stretli, druhí azda menej 
vidiac v zbojníckom remesle len dočasné 
riešenie ťažkej hospodárskej a sociálnej 
krízy. Jedno je však isté. Zachované do-
kumenty a materiály o zbojníkoch sa vo 
väčšine prípadov diametrálne odlišujú 
od zromantizovaných predstáv básnikov 
a spisovateľov, či skrášlených a zdrama-
tizovaných povestí.

Michal Mrekaj
     
    



19     M Á J   2 0 1 0

Mária Krišíková sa narodila 13. júna 
1920 v rodine Márie a Valenta Mazurkov-
cov v Krempachoch. Z jej ročníka žijú ešte 
dvaja rovesníci a ako povedala najstaršou 
obyvateľka v obci má 95 rokov. Hoci sa 
narodila v dobe, keď Spiš bol pripojený 
k Poľsku, rodičia jej vštepili do srdca slo-
venského ducha a naučili hovoriť po slo-
vensky. Jej starší súrodenci Valent, Voj-
tech, Jozef a Ilona už zomreli. - Keď som 
bola mladá, stala som sa sirotou a dnes 
už zase nemám ani jedného súrodenca. 
Veľmi mi chýbajú, ale život je raz taký. 
Treba brať to, čo prináša - hovorí Mária. 
Mama jej zomrela, keď mala len 10 rokov 
a otec o sedem rokov neskôr. Po smrti ro-
dičov bývala a pracovala spolu s bratom 
Valentom. Základnú školu navštevovala 
sedem rokov. V roku 1945 sa vydala za 
Pavla Krišíka a začali spoločný život. Prá-
ca na gazdovstve ich tešila a okrem toho 
sa s nadšením pustili do stavby domu. 
Vlastne bývanie je snom každého páru. 
Takto bolo aj v prípade Krišíkovcov. Pra-
covali vytrvalo a ťažko, vďaka tomu sa do 

nového domu nasťahovali v roku 1958. - 
Dnes tiež nie je ľahko zadovážiť si svoje 
bývanie, ale v minulosti sme si museli ma-
teriál na stavbu nachystať sami. Vstavalo 
sa skoro ráno a išlo sa do lesa, na pílu, 
po piesok a kamene. Okrem toho sme 
gazdovali, aby sme mali čo jesť a dobytok 
na predaj, čo sme utŕžili kúpili sme za to 
vápno alebo tehly. Podotýkam, že sa ešte 
muselo urobiť domáce práce. V zime sa 
páralo perie, robilo sa pokrovce, priadlo 
sa vlnu, tkalo sa  plátno z ľanu - jednodu-
cho človek nemal čas na nudu, - spomína 
Mária. Spoločne s manželom vychovali tri 
deti v slovenskom duchu: Valenta, Irenu 
a Annu. Valent žije v rodnej obci, Irena s 
rodinou býva spolu s matkou, Anna sa vy-
dala do Novej Belej.

Mária by sa mohla sťažovať na zdravie, 
veď sa to aj patrí k jej veku, ale ona je ešte 
rezká a stále usmiata. Teší sa, že má deti 
blízko seba, vnuci a pravnuci ju navštevujú. 
Živo sa zaujíma o dianie v obci i na okolí, 
rada si zalistuje v Živote. Po rozhovore s ňou 
by som nikdy nepovedala, že má už 90 ro-

kov. S ochotou vtipkuje, je veselá a veľmi 
zhovorčivá. Zastihla som ju, ako šila kroj do-
konca bez okuliarov, čo si zaslúži obdiv. Ako 
povedala, pokiaľ má človek cieľ a dáva mu 
to radosť, nepodľahne starostiam.

Krajanke Márii želáme veľa zdra-
via, božieho požehnania a síl do každo-
denných povinností, ktorých sa ani na-
priek veku nechce vzdať.

Dorota Mošová

Usmiata a rezká deväťdesiatnička

Prvé narodeniny
Hľa, nastal deň, ktorý Tvoje narodenie slávi. 
Nuž teda, prajeme Ti úsmev 
šťastia denne žiariaci na Tvojej tvári. 
K tomu lásku vernú, ktorá príjemne pri srdiečku hreje 
a nech sa každý deň to krásne slniečko v Tebe smeje. 
 

Prianie patrí Oskarovi Zarębczanovi z Novej Be-
lej, ktorý 6. mája oslávil prvý rok svojho života. Za-
sielajú mu ho milujúci rodičia, tety s rodinami, starí 
rodičia, prababičky a pradedo, celá rodina Galušová 
a Zarębczanová z USA, známi z Írska a priatelia. 

Malé divadlo sveta sa opäť prezentovalo
Divadelná skupina Malé divadlo sveta vznikla v 2007 roku v Jurgove. 

Dátum vzniku tejto skupiny sa stotožňuje z dňom jej prvého divadelného 
vystúpenia pod názvom Mystérium - Umučenie Ježiša Krista. Zakladate-
ľom a súčasne vedú-
cim skupiny je Lesław 
Chowaniec, ktorý spo-
lu s priateľom Matejom 
Górkom od vyše troch 
rokov režírujú ďalšie 
a ďalšie predstavenia, 
dokonca aj sami píšu 
viaceré scenáre. Sku-
pinu tvorí približne 50 
osôb – sú to študenti, 
stredoškoláci a žiaci 
základnej školy. Aktív-
nym hercom sa stál aj 
jurgovský dp. kaplán Krzysztof Piechowicz. Zahral o.i. postavu Piláta, bis-
kupa, taktiež člena vysokej rady. 

Malé divadlo sveta sa môže pochváliť viacerými inscenáciami. Väčši-
na z nich obsahuje náboženskú tematiku, napr. Veľké divadlo sveta (poľ. 
Wielki Teatr Świata), Život svätej Genovévy, Ranený Pastier, či Malý Princ. 
Tradíciou sa už stalo každoročné nacvičovanie a predvedenie Jasličiek vo 
vianočnom období, ako aj Pašií vo veľkopôstnom čase. 

Tento rok sa nám predstavili s výjavmi o umučení Krista pod názvom 
Neveríte vo mňa. 

Jurgovskí diváci netrpezlivo čakajú na ďalšie inscenácie, ktoré budú 
môcť vidieť na javisku jurgovskej požiarnej zbrojnice.

Silvia Plučinská
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Máme za sebou ďalší ročník festi-
valu nezávislej slovenskej kultúry 
v Krakove - SLOFFEST 2010. 

Podujatie tohto druhu prezentuje príťažli-
vým spôsobom predovšetkým mladé, slo-
venské umenie. 

Pripomeňme si niekoľko údajov, týka-
júcich sa čoraz populárnejšieho festivalu. 
Za myšlienkou jeho zorganizovania stojí 
sympatický mladík Piotr Kaliński, ktorého 
každý v Krakove pozná pod prezývkou 
“PIO“. História SLOFFEST-u nie je príliš 
dlhá. Prvý ročník bol zorganizovaný v ro-
ku 2008. Odvtedy už mnohí Krakovčania 
stihli spoznať tvorbu niekoľkých sloven-
ských hudobníkov, spevákov, ale aj spiso-
vateľov súčasnej generácie. Obohatili sa o 
poznanie dokumentárnych fi lmov a tvorby 
slovenskej fotografi e. V súčasnosti pozná 
festival mnoho mladých ľudí z Krakova a 
tešia sa naň študenti - slovakisti, ale aj 
naši účastníci kurzu SJ organizovaného 
v SSP. Dalo by sa povedať, že festival 
registruje široká verejnosť, osobitne však 
milovníci Slovenska. 

Celý projekt podporil Generálny konzu-
lát SR v Krakove. Pod spoluprácu sa podpí-
salo niekoľko zaujímavých partnerov, naprí-

klad slovenská Kofola, či mladé slovenské 
hudobné vydavateľstvo slnko records. Čo 
je však hlavné, k mediálnym partnerom 
patrí o.i. krajanský časopis Život.     

Tohtoročný ročník festivalu bol otvo-
rený 19. apríla v  krakovskom klube Lo-
kator, kde všetkých účastníkov privítal 
“PIO“. V krátkosti predstavil celý kultúrny 
program v nadchádzajúcich dňoch a vy-
zval vzácnych hostí, aby sa ujali slova. 
Za Generálny konzulát SR v Krakove sa 
nám prihovoril generálny konzul Marek Li-
sánsky. Vo svojom príhovore prezradil, že 
za jeden z najzaujímavejších bodov festi-
valu, na ktorý sa osobitne teší, považuje 
prehliadku dokumentárnych fi lmov nato-
čených pod režisérskou taktovkou jeho 
rodáka z Košíc - Petra Kerekesa. Medzi 
čestných hostí patrili aj ďalší pracovníci 
Generálneho konzulátu SR v Krakove, na-
príklad  konzul Marián Baláž s manželkou 
- celé podujatie očakávali s veľkým záuj-
mom a zrejme sa nevyhli porovnávaniu 
aktuálneho ročníka s tými predchádza-
júcimi, veď ako sami povedali, za SLOF-
FEST-om stoja od jeho samotných začiat-
kov. Čo teda bolo súčasťou tohtoročného  
ročníka festivalu? 

Program festivalu
Pondelok patril vystúpeniu hudobnej 

skupiny MED a prezentácii fotografi í Juraja 
Kováčika. 

Hudobnú skupinu MED tvoria: textár 
a spevák - Tomáš Ďurovka a hudobníci - 
Vlado Holina, Vlado Slama, Peter Prekop 
a Vlado Wittgruber. Skupina bola založená 
v roku 1998, v tom čase však fungovala v  
inej zostave, než dnes. V priebehu desaťro-
čia svojej existencie skupina hrávala v Bra-
tislave, prevažne v divadle Stoka. Pokiaľ ide 
o vystúpenie v krakovskom Lokatore, ako 
som sa dozvedela, bolo to vôbec prvé účin-
kovanie tejto kapely na poľskej hudobnej 
scéne. - Trošku som sa obával, či poľské 
publikum bude našim textom rozumieť, ale 
mám dobrý pocit. Texty sú dôležitou časťou 
našej hudby. Hráme to, čo cítime a presne 
o tom sú aj naše piesne, - povedal mi po 
koncerte spevák Tomáš Ďurovka. 

V rámci prvého festivalového večera 
sme mali možnosť pozrieť si aj kolekciu 
fotografi í Bratislava - Viedeň od slovenské-
ho fotografa Juraja Kováčika. Ako povedal, 
venoval sa tým najrôznejším profesiám, no 
fotografovaniu bol a aj je po celý čas ver-
ný. Veľkou inšpiráciou pre jeho tvorbu je 
napríklad Liptov: - Páči sa mi Liptov, je to 
krásny kraj a krásni sú aj ľudia, ktorí v ňom 
žijú. V Krakove však prezentujem Bratisla-
vu. Ešte dodám, že fotografi e zdobili ste-
ny krakovského klubu po celý čas trvania 
SLOFFEST-u.

V utorok si diváci mohli pozrieť do-
kumentárny fi lm Ako sa varia dejiny od 
Petra Kerekesa, ktorý milovníkom doku-
mentárnych fi lmov je určite známy. Na-
rodil sa v roku 1973 Košiciach, študoval 
na VŠMU, kde pokračoval v rámci dokto-
rantského štúdia. V roku 2003 začal pra-
covať ako externý pedagóg na Filmovej 

Piotr Kaliński – ”PIO” otvára festival

V Lokatore vládla príjemná atmosféra
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a televíznej fakulte, v otvorenom ateliéri, 
kde spolupracoval so známym režisérom 
Dušanom Hanákom. Odvtedy nazbieral 
mnoho skúseností a dnes je z neho jeden 
z najznámejších slovenských dokumenta-
ristov a scenáristov, ktorý sa podpisuje aj 
pod fi lmovú produkciu. 

Spomínaný dokument bol natočený 
v niekoľkých krajinách poznačených voj-
nou, v ktorých dodnes žijú ľudia pozna-
čení udalosťami spred rokov. Keďže ide 
o dokument, nevystupujú v ňom herci, ale 
obyčajní ľudia - konkrétne vojnoví kuchári. 
Vo fi lme spoznáme nemeckého pekára zo 
Stalingradu, ruskú kuchárku v Leningrade, 
pekára z tábora pre zajatcov v Norimbergu, 
kuchárku sovietskych okupačných vojsk, 
francúzskeho kuchára v Alžírsku a ďalších. 
Či už varili pre štátnikov a politikov, alebo 
pre vojakov, varenie bolo ich vlastnou takti-
kou boja. Po vzhliadnutí tohto dokumentár-
neho fi lmu možno dôjsť k záveru, že vojna 
berie život státisícom ľudí a len niektorým 
sa ju podarí prežiť, no nebyť varenia a je-
dla, neprežil by ju skutočne nikto.  

V stredu zahrala v Lokatore slovenská 
hudobná skupina HVOZD, ktorá v Krakove 
neúčinkovala po prvýkrát. Skupinu založi-
li v roku 1998 dve sestry - Ivana a Lucia 
Chutkové. Dievčatá vystupovali pod ná-
zvom Lady Lazarus, ešte pod týmto ná-
zvom vznikla demo-nahávka s deviatimi 
piesňami, ktoré  prezentovali na svojom 
prvom verejnom vystúpení v roku 2001. 
Nasledujúce štyri roky sa skupina rozšírila 
o basgitaristu a bubeníka a vystupovala pod 
názvom HVOZD. Ako uvádzajú jej aktuálni 
členovia, prelom nastal po zmene bubení-
ka a basgitaristu, odvtedy sa v ich hudbe 
začínajú objavovať prvky swingu a jazzu 
a zmena sa dotkla aj textov, ktoré píše 
Ivana Chutková. Dnešná zostava skupiny 
je nasledovná: Lucia - klavír a spev, Ivana 
- akordeón a spev, Peter Čaputa - basová 
gitara, Rišo Kamenický - bicie nástroje.

Vo štvrtok v klube - Piwnica Pod Bara-
nami - mali účastníci SLOFFEST-u mož-
nosť pozrieť si divadelné predstavenie 
banskobystrického divadla CLIPPERTON 
pod názvom: Hľadá sa ideálny manžel. 
Pod réžiu sa podpísal Peter Kočan. To 
isté predstavenie bolo už v Krakove pre-
zentované, takže niektorí ho videli druhý-
krát, no zrejme neľutovali, pretože blázni-
vé a humorné predstavenie ich opätovne 
rozosmialo. 

Piatok patril opäť dokumentu z dielne 
majstra Petra Kerekesa. V Lokatore bol 
tentoraz prezentovaný dokumentárny fi lm 
66 sezón. Film vypovedá o 66 sezónach 
Starej plavárne v Košiciach. Celý príbeh 
fi lmu a jeho malé dejiny sú ukryté v pla-
várni, ako miesta ľudských stretnutí. Film 
je nielen hravý a vtipný, ale aj nostalgický 
- v spomienkach režiséra na svojho otca  a 
jeho námornícke sny.  

V sobotu vyvrcholil celý festival. Dô-
kazom toho bol aj najväčší počet divákov, 
ktorí chceli spoznať slovenskú hudob-
nú skupinu KVETY NIKOTINU. Zazneli 

piesne z najnovšieho albumu Lesostepi. 
Divákom sa vystúpenie očividne páčilo, 
po odohraní pripravenej série piesní si 
potleskom vynútili ešte zopár posledných 
pesničiek. Pripomeňme si, že táto hudob-
ná skupina bola založená v roku 1994, pri 
jej zrode stáli traja spolužiaci zo strednej 
školy: Ondrej Bagin - spev, gitara, basa, 
vokály, Gabriel Szalai - bicie nástroje, per-
kusie, basa, vokály a Peter Soós - klávesy, 
basa, gitara, spev a vokály. Chlapci žijú v 
Komárne a okrem huby sa venujú celkom 
iným profesiám. - Hudba je pre mňa spô-
sobom, ako na chvíľu vypnúť, - povedal po 
koncerte spevák Ondrej Bagin a dodal, že 
v Krakove sa spolu s ďalšími členmi sku-
piny cítili veľmi dobre a úprimne ich potešil 
záujem krakovského publika. - Verím, že 
do Krakova ešte prídeme, stačí nás len 
zavolať, - s úsmevom dodal na záver. 

Pozývame vás už dnes na buducoroč-
ný festival SLOFFEST a veríme, že vás 
jeho kultúrny program nesklame. 

Lýdia Ostrowska  

Skupina MED – premiéra v Krakove

Skupina KVETY NIKOTINU

Dobre naladený kolektív 
z Generálneho konzulátu 
SR v Krakove  



     M Á J   2 0 1 022

28. apríla t.r. sa v priestoroch 
Galérie slovenského umenia 
Spolku Slovákov v Poľsku 

v Krakove uskutočnila zaujímavá vernisáž 
výstavy pod názvom: Kočík Warhola - Slo-
venské artefakty Karpát. Ide o pomerne 
netypickú výstavu, pretože prezentovala 
tri rôzne projekty realizované na základe 
spolupráce slovenských a poľských umel-
cov. Patria medzi nich: výtvarník Bogdan 
Kiwak a hudobníci Marek Styczyński a Mi-
chal Smetanka, ktorému sa, žiaľ, na toto 
stretnutie nepodarilo prísť.  

Vari najväčšou zaujímavosťou výsta-
vy boli špecifické, organické fotografie, 
tzv. fotogramy Bogdana Kiwaka. Ďalším 
prvkom vernisáže bol autorský komentár 
na tému tradičných hudobných nástrojov 
zo Slovenska  - detvianskej fujary a gaj-
díc v podaní Marka Styczyńského, ktorý 
nám na oboch hudobných nástrojoch 
napokon aj zahral. Akoby toho nebolo 
málo, večer patril aj propagácií festiva-
lu: Karpaty Offer - medzinárodný multi-
mediálny festival umenia. Symbolom 
výstavy, ako aj symbolom posledného 
ročníka festivalu, bol umelecký objekt 
- kočík Warhola.   

Vernisáž otvoril gen. tajomník ÚV SSP 
Ľudomír Molitoris, ktorý srdečne privítal 
všetkých hostí, o.i. prof. Marylu Papie-
rzovú, konzula SR v Krakove Mariána 
Baláža, ako aj všetkých obdivovateľov 
slovenského umenia. Osobitne privítanie 

patrilo čestnému predsedovi Spolku Jáno-
vi Molitorisovi.

Organická fotografi a
Bogdan Kiwak nám stručne predstavil 

proces tvorby organickej fotografi e. Dôle-
žité je, že takéto snímky vznikajú vo voľ-
nej prírode. Sú vytvorené bez použitia foto-
aparátu, hovoríme teda o technike, ktorá 
stojí na hranici fotografovania. So samot-
ným fotografovaním má spoločné to, že 
obraz zachytáva nejaké miesto a čas, 
rovnako ako fotografi e, na fotografi ckom 
papieri, teda na materiáli mimoriadne citli-
vom na svetlo. Proces tvorby je nasledov-
ný: na plastovú fóliu rozložíme fotografi c-
ký papier, poukladáme naň rôzne prírodné 
materiály, ako napríklad lístie, kúsky dre-
va, hlinu či piesok. Všetko na dobu nie-
koľkých dní prikryjeme zeminou, cez ktorú 
však preniká prirodzené slnečné svetlo. 
- Niektoré fotogramy vznikajú v priebehu 
štyroch dní, iné oveľa dlhšie, - komen-
toval proces tvorby B. Kiwak. Organická 
hmota v tom čase prechádza zmenami - 
lístie hnije, púšťa svoje prirodzené šťavy 
a odtláča ich na papieri, zanechávajúc po 
sebe stopy. Všetko sa deje za pôsobenia 
zimy, tepla, vlhkosti i slnečného sveta. To 
znamená, že  farby a tvary sa zachytávajú 
na materiály v dôsledku pôsobenia prí-
rodných chemických roztokov. Vzniká tak 
fotogram, resp. stopa miesta a času. Foto-
gramy sa následne upravujú a spracúvajú 

rovnako ako bežné fotografi e. To je však 
téma pre odborníkov a pre tých, ktorí sa 
o takúto formu umenia zaujímajú bližšie. 

 - Nevidíme svet, ale svet sa poze-
rá na nás. Vlieva sa cez naše oči. Bež-
né fotografi e príliš dokonale zobrazujú 
svet, čo v nás vzbudzuje nedôveru. Keď 
sa v noci zobudíme a pozrieme sa okolo 
seba, vidíme len nejasné tvary, ktoré sú 
v skutočnosti celkom iné. Začnime teda 
od začiatku: svetlo, tma, materiál a čas...  
- v podobnom duchu prezentujú svoje po-
hnútky k tvorbe organickej fotografi e jej 
tvorcovia, medzi nimi aj B. Kiwak. Snímky 
prezentované v galérii SSP vznikli v rám-
ci projektu Karpaty Offer 2008 v Novom 
Sączi. B. Kiwak nám prezradil, že celkom 
prvé organické fotografi e vznikli na tvori-
vých dielňach v roku 2007, v spolupráci so 
slovenskými umelcami, v malom umelec-
kom centre: Stanica Žilina-Zárečie.   

Bogdan Kiwak v rozhovore

M. Papierzová a konzul SR v Krakove M. Baláž Na vernisáži nechýbali ani niektorí z účastníkov kurzu SJ

Slovenské artefakty 
Karpát
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Organické fotografi e sa účastníkom 
výstavy páčili, viacerí z nich sa zaujímali 
o spomínanú techniku a spôsob ich tvor-
by. Bogdan Kiwak ochotne odpovedal na 
otázky všetkých zvedavcov. 

Kočík Warhola 
a festival Karpaty 

OFFer
Tento umelecký objekt je symbolom mi-

nuloročného projektu Andy Warhol – vráť 
sa! Účastníci vernisáže sa dozvedeli, že 
projekt obsahuje niekoľko elementov, v tom 
napr. návštevu obce Mikova na Slovensku, 
odkiaľ pochádzali rodičia svetoznámeho 
umelca. Umenie je prezentované vo voľ-
nom priestore ulíc (street art) - ide naprí-
klad o kvety s podobizňou Andyho Warhola 
umiestnené na stromoch, v parku, na lavič-
kách, ale aj kočík A. Warhola. Celé pred-
stavenie bolo realizované v rámci festivalu 
Kartapy Offer 2009, ktorého hlavným dejis-
kom bol tradične - Nowy Sącz. 

Festival Karpaty Offer vychádza vo 
všeobecnosti z rôznorodosti kultúry a cha-
rakteru Karpát, prezentuje prirodzené 
čaro a umenie z tejto oblasti. Nájdeme tu 
mestečká bohaté na zvyky a tradície, ktoré 
treba odkryť - to bolo zároveň aj prvým cie-
ľom festivalu. Na festivale vystupujú mnohé 
hudobné skupiny, konajú sa rôzne výstavy, 
sú premietané rozličné zaujímavé fi lmy a 
jeho súčasťou je aj spoznávanie street art 
- umenia prezentovaného priamo na ulici. 
Organizátori vychádzajú z myšlienky, že ta-
kéto umenie je spontánne a nevyžaduje si 
žiadnu mimoriadnu prípravu. Osobitne ich 
zaujalo východné Slovensko, mestečko 
Medzilaborce, kde sa nachádza Múzeum 

A. Warhola a dedinka Miková - rodisko 
Warholových rodičov. Marek Styczyński, 
ktorý tiež stojí za organizáciou festivalu, 
tvrdí, že len ťažko možno pochopiť ume-
nie tohto umelca, ak ste nenavštívili región 
východného Slovenska. Preto jednou z po-
sledných atrakcií festivalu bola návšteva 
Medzilaboriec a Mikovej.

Hudobné nástroje 
z Karpát

Účastníci vernisáže mali možnosť zís-
kať niekoľko informácií o detvianskej fuja-
re, ktorá je zapísaná v zozname UNESCO. 
A tí, ktorí neváhali, sami si mohli vyskúšať, 
ako sa hrá na fujare, teda – fujaruje. Pre-
zradíme, že medzi zaujemcami bol aj sa-
motný gen. tajomník Ľudomír Molitoris.

- Tento hudobný nástroj nenájdeme 
nikde inde na svete, jedine na Slovensku. 
Hrávali na ňom pastieri pri pasení oviec 
a je dokázateľné, že vždy, keď zazne-
li prvé tóny, stádo bolo  pokojné. Zvuk, 
ktorý vydáva fujara, má veľmi priaznivé 
účinky na každého z nás, - vysvetlil Marek 
Styczyński a pokračoval: - Hra na fujare 
sa po slovensky nazýva fujarovanie. Fu-
jara učarovala už viacerým hudobníkom, 
na Slovensku je niekoľko zaujímavých 
hudobným zoskupení, ktoré popri elek-
tornickej hudbe využívajú aj fujaru, - do-
dal a vyjadril sklamanie, že na vernisáži 
chýba Michal Smetanka, ktorý by vedel 
na túto tému veľa porozprávať. Dozvedeli 
sme sa, že prvé fujary boli vyrábané bez 
rozličných ozdôb a ornamentov, neskôr 
sa začali uplatňovať tzv. reliéfna rezba a 
dnes sa používa technika vypaľovania ky-
selinou do štylizovaných tvarov ornamen-
tov, rovnako sú dnes zdobené aj pastier-
ske píšťaly a dvojačky. Najnovšie fujary 
výrobcovia leštia na vysoký lesk. Ďalším 
hudobným nástrojom, o ktorom nám M. 
Styczyński porozprával boli gajdice.

Popri tom bolo prezentovaných niekoľ-
ko zaujímavých CD, napríklad Monogra-
fi a karpackých hudobných nástrojov (poľ. 
Monografi a Instrumentów Karpackych). 
Tí, ktorí mali aspoň trošku šťastia, dostali 
spomínané CD ako darček zo stretnutia.

V takejto príjemnej nálade prebiehal 
posledný stredajší podvečer v priestoroch 
krakovského sídla SSP. Bodkou za celým 
podujatím bol koncert neodmysliteľného 
člena krakovskej MS SSP a hudobníka - 
Jerzeho M. Bożyka. 

Lýdia Ostrowska  

Manželia Jacek a Anna Kajtochovci v spoločnosti čestného predsedu Spolku Jána Molitorisa

Kočík A. Warhola Nadanie im nechýba...
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Vydarený deň pod Tromi 
korunami

Za posledné štvrťstoročie sa 18. apríl z iniciatívy ICOMOS – me-
dzinárodnej rady pre pamiatky a sídla – v celom kultúrnom svete 
vníma ako Medzinárodný deň pamiatok. Tohtoročnú tému zameral 
na kultúrne dedičstvo spojené s poľnohospodárstvom. 

Podujatie sa uskutočnilo v chráme kláštora kartuziánov 24. 
apríla t.r. PhDr. Katarína Kosová, generálna riaditeľka Pamiatkové-
ho úradu SR zhodnotila rok 2009 v aktivitách Červeného kláštora 
– v investičnej zložke ocenila práce spojené s obnovou bývalého 
hospodárskeho objektu, v ktorom už slúžia nové sociálne zariadenia 
a viacúčelová spoločenská a kongresová sála, v kostole pribudol 
reštaurovaný obraz sv. Bogumila a kríž s Kristom. V tomto roku chcú 
dokončiť obnovu ubytovacích priestorov a budú reštaurovať hlavný 
oltár v kostole sv. Antona Pustovníka z r. 1749.

PhDr. Milan Gacík, riaditeľ neziskovej organizácie CYPRIAN, 
prevádzkovateľ kláštora informoval o dokončení fi lmu Lietajúci Cyp-
rián – príbeh o najznámejšom mníchovi kláštora, ktorý tu žil v 18. 
storočí (premiéra bude v Bratislave 29. júla a postpremiéra v areáli 
kláštora koncom augusta, resp. začiatkom septembra). Informoval 
aj o podujatiach, ktoré sa uskutočnili v minulom, a aké sa chystajú 
v tomto roku (Divadlo u Cypriána, koncerty chrámovej hudby a spe-
vu, vystúpenia súborov zo slovenských obcí v Poľsku, ponory do 
histórie územia i kláštora).

Na  kultúrne dedičstvo spojené s poľnohospodárstvom, ktorému 
počas dvoch dekád zamerali pozornosť aj celosvetové organizácie, 
najmä UNESCO a ICOMOS upozornila Ing. arch. Viera Dvořáko-
vá, vedúca odboru pamiatkových území z Pamiatkového úradu 
SR v Bratislave: „Výsledky ich úsilia poukazujú na to, že hodnotné 
a významné súčasti tradičného vidieckeho života, napríklad tradič-
ného obydlia a hospodárske usadlosti, sady, mlyny, terasy s poľami 
a lúkami, zavlažovacie systémy a studne, ale aj tradičné slávnosti, 
strava a stáročia kultivovaná krajina patria ku kultúrnemu dedičstvu, 
aj keď sú doposiaľ možno menej systémovo chránené.“        

Po odovzdávaní Ceny Pamiatkového úradu SR 2010 vhodne 
zapadlo vystúpenie vokálneho zboru „Gregoriána Košice“. (jk)

*  *  *
Krst knihy

Účastníci podujatia otváranie novej turistickej sezóny v Pieni-
nach nasadli na plte a nechali sa unášať vlnami Dunajca kaňonom 
Pienin do prístaviska v Lesnici. Tam pri chate Pieniny ich čakalo 
bohaté občerstvenie, ktoré pripravil kolektív Janka Gondeka. Naj-
skôr však minister životného prostredia SR Jozef Medveď  a primá-

tor Spišskej Starej Vsi Jozef 
Harabin pokrstili knihu Jána 
Kubáňa Za vôňou Zamagu-
ria a Pienin. Obaja krstní 
otcovia knihy a ďalší čestní 
hostia boli prijatí do obce 
goralov obradom pasovania 
za goralov s právom nosiť 
goralský klobúk a valašku. 

KUBKO GORAL

Z DIANIA NA SLOVENSKU
Za vôňou Zamaguria a Pienin 

Kniha autorstva J. Kubáňa, ktorú vydalo vydavateľstvo Kubko Goral 
v Bratislave v roku 2010, je spisom o dejepise, zemepise a povahopise 
Zamaguria a zároveň popisom čŕt ľudovej a praktickej tvorby, ako aj sociolo-
gických znakov ľudí a kraja.  V skutočnosti ide o sústredené články aj širšie 
štúdie Jána Kubáňa dotýkajúce sa územia od Kriváňa po Starú Ľubovňu 
a od Popradu až po Jurgov na poľskom území. V tomto zmysle je práca 
„nadhraničná“ a vníma región ani nie v zmysle rýdzo jazykovej, ani národ-
nostnej, ale skôr v prirodzenej krajovej (akoby) uzavretosti, prihliadajúc 
pritom na špecifi cké znaky, ktoré sa tu v priebehu dejín a udalostí navŕšili. 
Kubáňa nemožno upodozrievať z príklonov k premrštenému národoľubstvu, 
ale hrdosť na rodisko v širšom zmysle mu nie je cudzia. To ho vlastne po 
roky viedlo k písaniu o „mojej rodnej“ a teraz aj k akejsi reedícii, ale už v 
knižnej podobe. Je pozoruhodné, že v poradí záujmov o formy a spôsoby 
života „horných“ Spišiakov uprednostňuje autor obranu slovenskosti ľudu z 
poľského územia a sám sa v tomto zmysle významne zapája do prebiehajú-
cich polemík o probléme a až na druhom mieste sa zapodieva problémami 
životného štýlu, používania jazyka a národnostných otázok. Treba ho po-
chváliť, že triezvo vníma historické súžitie viacerých národností aj konfesií a 
vyjadruje spokojnosť so znášanlivosťou všetkých navzájom. 

Príspevky sú nielen rôzneho zamerania a nejednakých publicistických 
cieľov, ale aj ich kvalita sa pohybuje od prác s trvalejšou hodnotou až po 
rýdzo utilitárny novinársky riport s úlohou oznámiť čosi čitateľovi. 

Anton Kret

*  *  *
V dňoch 6. – 7. apríla pricestoval na pozvanie slovenského 

prezidenta Ivana Gašparoviča na dvojdňovú ofi ciálnu návštevu 
Slovenskej republiky prezident Ruskej federácie Dmitrij Medvedev. 
Spolu s ním Slovensko navštívili aj minister zahraničných vecí Ser-
gej Lavrov, minister energetiky Sergej Šmatko a ďalší predstavitelia 
ruských inštitúcií a podnikov. Zástupcovia oboch strán rokovali o 
otázkach energetiky, dopravy, bezpečnosti a mieru vo svete, medzi-
národných vzťahoch, či vojensko-technickej spolupráci. Keďže sa 
návšteva uskutočnila v dňoch, kedy si Slovensko pripomínalo 65. 
výročie oslobodenia Bratislavy Červenou armádou, uctili si najvyšší 
predstavitelia našich štátov položením vencov aj pamiatku padlých 
sovietskych vojakov na Slavíne. (mm)

*  *  *
Popol z činnej islandskej sopky spôsobil problémy krajinám 

takmer na celom svete, Slovensko nevynímajúc. V polovici apríla 
uzavrela z tohto dôvodu aj Slovenská republika vzdušný priestor 
nad svojim územím. Okrem ekonomických škôd znemožnila táto 
udalosť letecký presun slovenskej politickej špičky na pohreb poľ-
ského prezidenta Lecha Kaczynského a jeho manželky. Napriek 
tomu nakoniec do Krakova prišli prejaviť svoju úprimnú sústrasť pre-
zidentskému páru i celému poľskému národu všetci traja najvyšší 
slovenskí ústavní činitelia: prezident Ivan Gašparovič, predseda NR 
SR Pavol Paška i premiér Róbert Fico. (mm)

*  *  *
Na Juraja, kedy sa aj podľa pranostík „zem otvára“, sa v tomto 

roku v Červenom Kláštore uskutočnilo otvorenie letnej turistickej se-
zóny 2010. Začalo kultúrnym programom v kostole sv. Antona Pus-
tovníka v Kláštore kartuziánov a vystúpením folklórnych súborov 
Pieniny, Maguranka a Zamyškovcov, po ktorých si mohli návštevníci 
pochutnať na jedlách zamagurskej kuchyne. Po krátkych príhovo-



25     M Á J   2 0 1 0

roch domácich i hostí na prístavisku Pod lipami boli symbolickým 
kľúčom odomknuté vody Dunajca a posvätené plte, ktoré svojím 
prvým splavom z Červeného Kláštora do Lesnice ofi ciálne spustili 
letnú turistickú sezónu na slovenskej časti Pienin. Na záver poduja-
tia sa už tradične v Lesnici konalo spoločenské stretnutie na chate 
Pieniny, ktoré bolo v tomto roku spojené s krstom knihy zamagur-
ského rodáka Jána Kubáňa Za vôňou Zamaguria. (mm)

*  *  *
Pieniny boli tiež dejiskom jedenásteho ročníka akcie Čisté hory 

a potoky, ktorá sa uskutočnila pri príležitosti Dňa Zeme. Počas sl-
nečného 17. apríla vyzbierali deti z Centra voľného času v Spišskej 
Starej Vsi i základných škôl v Haligovciach, Veľkom Lipníku a Lesni-
ci spoločne s dospelými členmi Horskej služby Pienap-u až 80 vriec 
odpadu. (mm)

*  *  *
Začiatkom apríla predstavili v Astronomickom ústave SAV v 

Starej Lesnej kúsky meteoritu, ktorý spadol západne od Košíc ešte 
koncom februára. Jeho pád a nájdenie sa považuje za astronomickú 
udalosť roka nielen u nás, ale aj v Európe, keďže ide o tzv. meteorit 
s rodokmeňom, ktorých sa doteraz na celom svete našlo len štrnásť. 
Prvé analýzy už potvrdili jeho mimozemský pôvod, ktorý nám môže 
napomôcť odhaliť tajomstvá vývoja našej planéty. (mm)

*  *  *
Na udeľovaní umeleckých ocenení v Soule v Južnej Kórei po-

užili ako fanfáry pri preberaní cien slovenskú štátnu hymnu, čo by 
mohlo byť za istých okolností považované za zneváženie sloven-
ského štátneho symbolu. Organizátori sa za incident Ministerstvu 
zahraničných vecí ospravedlnili, s tým že odznenie tónov hymnickej 
piesne na serióznom podujatí pre jej dôstojnú a ľubozvučnú melódiu 
bolo nedorozumením, ktoré sa už viac nebude opakovať. Minister-
stvo ospravedlnenie od krajiny, s ktorou máme veľmi dobré najmä 
ekonomické vzťahy, prijalo. (mm)

*  *  *
V tomto roku vznikne iba jediné nové slovenské veľvyslanectvo. 

Ministerstvo zahraničných vecí otvorí kvôli nedostatku fi nancií am-
basádu iba v meste Podgorica v Čiernej Hore, ktorá bola doteraz 
jedinou balkánskou krajinou, kde sme nemali ofi ciálne zastúpenie. 
V budúcnosti by však podľa MZV bolo vhodné, aby Slovensko malo 
svoje zastúpenie aj v afganskom Kábule, moldavskom Kišiňove i na 
južnom Kaukaze. (mm)

*  *  *
ÚSPEŠNÝ DEŇ OTVORENÝCH 

DVERÍ MZV SR
Poslednú marcovú sobotu tohto roku sa na Ministerstve za-

hraničných vecí v Bratislave uskutočnil Deň otvorených dverí. 
Prehliadku priestorov sídla slovenskej diplomacie a stretnutie s 
ministrom zahraničných vecí Miroslavom Lajčákoma a s ďalšími 
predstaviteľmi rezortu, ako aj s podpredsedom Európskej komi-
sie Marošom Šefčovičom si nenechalo ujsť niekoľko tisíc ľudí 
nielen z Bratislavy a okolia, ale aj zo stredného a východného 
Slovenska, dokonca aj zo zahraničia: Rakúska, Ukrajiny, Poľ-
ska, Česka, Nemecka či ďalších krajín. Najmladšia návštevníčka 
mala tri mesiace, najstarší 92 rokov. 

Okrem účasti na atraktívnom zábavnom programe využívali 
návštevníci možnosť pýtať sa ministra a zamestnancov rezortu 
na aktuálne otázky zahraničnej politiky, históriu diplomacie, in-
formácie o cestách do zahraničia, možnosti zamestnania či stáží 
na MZV, krajanskú problematiku, visegrádsku spoluprácu, sys-
tém medzinárodných organizácií, ale aj na slovensko-maďarské 
vzťahy či na úspechy slovenských zástupcov vo svete. V rámci 
kultúrneho programu vystúpili o.i. víťazka celoslovenskej súťaže 
Eurosong 2010 Kristína, či víťaz prvej spoločnej Česko-Sloven-
skej speváckej súťaže Martin Chodúr. Sprístupnené boli taktiež 
reprezentačné priestory ministerstva v Palugyayovom paláci, 
kde sa obeduje alebo večeria s významnými zahraničnými hos-
ťami.

Deň otvorených dverí vyvrcholil ocenením troch osobností, 
ktoré žijú v zahraničí a svojou úspešnou prácou tam pomáhajú 
šíriť dobré meno Slovenska. Minister zahraničných vecí Miroslav 
Lajčák udelil titul „Vyslanec dobrej vôle“ uznávanému mikrobio-
lógovi profesorovi Jánovi Vilčekovi, ktorý pôsobí v USA; najci-
tovanejšiemu slovenskému odborníkovi a poprednému fyzikovi 
profesorovi Jaroslavovi Fabiánovi z Univerzity v nemeckom Re-
gensburgu a odborníkovi na zahraničnú a bezpečnostnú politiku 
z Centra pre európsku reformu v Londýne Tomášovi Valáškovi.

MZV SR chce v tradícii takýchto podujatí pokračovať aj v bu-
dúcnosti.

Milan Novotný

Foto: ??? Kacwin

Na fotografi i sedia zľava minister M. Lajčák a traja ocenení: 
prof. J. Vilček, prof. J. Fabián a T. Valášek

Foto: R. Kacw
in
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V takejto situácii Slováci často zo 
strachu opúšťali svoje domovy 
a utekali do ČSR. Mnohí z nich 
si zachránili iba vlastný život a vo 

svojich bydliskách nechali hospodárstva, 
ktoré boli po ich odchode zvyčajne vykrad-
nuté.73 Niektorí z nich po príchode podali 
svedecké výpovede o pomeroch v spiš-
sko-oravských obciach. Z nich sa môže-
me dozvedieť, že okrem lúpežných bánd 
sa slovenské obyvateľstvo stávalo pred-
metom perzekúcií aj zo strany poľských 
štátnych orgánov, najmä milicionárov MO. 
Treba však podotknúť, že sa stávali i prí-
pady, kedy boli udavačmi samotní Slová-
ci, ktorí si takto medzi sebou vyrovnávali 
osobné účty.74 Postupy príslušníkov MO 
boli veľmi surové. Najčastejšie prišli Slo-
vákov zatknúť v noci, kedy ich v slabom 
oblečení a nedostatočnej obuvi odviedli na 
vojenskú strážnicu, kde ich potom uvrhli 
do zimných a mokrých pivníc. V týchto 
pivniciach, naplnených presakujúcou a v 
zime zmrznutou vodou, boli za protislo-
venských nadávok bití až do bezvedomia. 
Najrozsiahlejšia nočná razia sa konala z 
2. na 3. januára 1946 na hornej Orave. 
Jej výsledkom bolo okolo 600 zaistených 
Slovákov, medzi ktorými sa nachádzali 
muži, ženy i neplnoleté deti.75 Obvyklými 
spôsobmi vyšetrovania bolo bitie obuš-
kom, pažbami pušiek, opaskom, kyjakmi 
a povrazmi na dereši, surové kopanie, 
privretie prstov medzi dvere, či posadenie 
na rozpálenú pec. Niekedy dokonca pou-
žívali aj elektrinu. Dievčatá pri vyšetrovaní 
zobliekli zo šiat a niektorým rozkázali vy-
kopať si hrob pod vojenským dozorom.76 

73  ŠAL Poprad, f. ONV SSV, Situačná 
zpráva ONV SSV expozitúre Povereníctva 
SNR pre vnútorné veci v Košiciach, Hlásenie 
za mesiace júl a september 1945, 58/1945 
prez.; MOLITORIS, Ľ.: Społeczne uwarun-
kowania..., s. 170; JENDŽEJČÍKOVÁ, A.: 
Ako sme začínali... v Tribši. Život - kultúrno-
spoločenský časopis Slovákov v Poľsku, máj 
2007, č. 5, s. 4.

74  ŠAL Poprad, f. ONV SSV, Situačná 
zpráva ONV SSV expozitúre Povereníctva 
SNR pre vnútorné veci v Košiciach, Hlásenie 
za mesiac júl 1945, 58/1945 prez.

75  ŠA Levoča, f. M. Grigera, Rezolúcia 
Sväzu slovenskej mládeže v Trstenej, vy-
nesená na znak protestu proti perzekúciám 
hornooravského slovenského ľudu, prevá-
dzaných tamojšími Poliakmi, šk. 11.

76  ŠA Levoča, f. M. Grigera, Súrna žiadosť 
prezidentovi republiky z 31. 1. 1946, šk. 11; 
Osobný archív JUDr. Mateja Andráša, Ver-
bálna nóta č. 69.326/II-2/46 zo dňa 6. mája 
1946 Vyslanectvu Poľskej republiky v Prahe.

Obyvateľstvo slovenskej národnosti bolo 
okrádané a pokutované vysokými poku-
tami, ktoré často vyrubovala poľská milí-
cia pre seba.77 Okrem násilia a národnost-
ného útlaku  boli Slováci vystavovaní aj 
hospodárskym represáliám. Na rozdiel od 
poľského obyvateľstva museli odvádzať 
vysoké kontingenty a dane, pričom však 
boli vylúčení z prídelov. Počas domových 
prehliadok im MO rekvirovala potraviny. 
Prídely dostávali len tí, ktorí podpísali, že 

chcú patriť k Poľsku. Podobne to bolo aj 
s balíčkami UNRRA a miestni poľskí čini-
telia sa vôbec netajili tým, že tieto diskrimi-
nácie mali národnostný ráz. V spišských 
obciach boli rozpustené slovenské svoj-
pomocné družstvá a ich majetok zhabaný. 
Rozpustená bola Matica slovenská i Spo-
lok svätého Vojtecha a ich bývalí členovia 
vystavení perzekúciám.78 Hospodársky 
vyčerpaným a často ešte aj okradnutým 
slovenským roľníkom nezostávalo nič iné, 
len prekročiť hranicu a spoľahnúť sa na 
pomoc organizácií, ktoré sa zameriavali 
na túto činnosť.79 Keďže zvyčajne nedo-
stali priepustky, museli prekročiť hranice 

77  ŠAL Poprad, f. ONV SSV, Situačná 
zpráva ONV SSV expozitúre Povereníctva 
SNR pre vnútorné veci v Košiciach, Hlásenie 
za mesiac august 1945, 58/1945 prez.

78  Osobný archív JUDr. Mateja Andráša, 
Verbálna nóta č. 69.326/II-2/46 zo dňa 6. 
mája 1946 Vyslanectvu Poľskej republiky 
v Prahe; ŠA Levoča, f. M. Grigera, Zovrub-
ný prehľad pohanenia a rabovania občanov 
- Slovákov severného Spiša do 12. 4. 1946; 
Súrna žiadosť prezidentovi republiky z 31. 1. 
1946; Zápisnica s Jakubom Rusnákom z Jur-
gova z 16. 1. 1946, šk. 11.

79  ŠA Levoča, f. M. Grigera, Zovrubný pre-
hľad pohanenia a rabovania občanov - Slo-
vákov severného Spiša do 12. 4. 1946, šk. 
11; BÍLEK, J.: Zajímavý dokument..., s. 80.

ilegálne, za čo boli opäť perzekvovaní, pri-
čom poľské hliadky neváhali aj strieľať.80

Utečenci sa spočiatku združovali 
v pohraničí, odkiaľ sa usilovali naďalej 
spravovať svoje majetky za hranicou. 
Keďže v priľahlých okresoch neboli 
takmer žiadne podniky a ani iné zárob-
kové možnosti, boli na ťarchu ostatným 
obyvateľom i úradom, lebo ich bolo treba 
zásobovať.81 Preto už 28. júla 1945 vznik-
la v Jablonke Národná rada odtrhnutých 

obcí hornej Oravy, ktorá neskôr spoločne 
s Povereníctvom pre pôdohospodárstvo 
a pozemkovú reformu vypracovala Pre-
sídľovací plán hornej Oravy.82 V Spišskej 
Starej Vsi bol 10. októbra 1945 pod pred-
sedníctvom nedeckého emigranta Jána 
Baďurika zriadený Oslobodzovací výbor 
severného Spiša. Okrem bezprostrednej 
pomoci spočívajúcej najmä v zásobovaní 
a ubytovaní utečencov si za cieľ stanovili 
aj sledovanie politického, hospodárske-
ho i kultúrneho položenia slovenského 
obyvateľstva v obsadených obciach.83 
V januári 1946 sa tieto dve organizácie 
spojili a po protestoch poľskej strany 
sa premenovali na Komitét utečencov 

80  Osobný archív JUDr. Mateja Andráša, 
Verbálna nóta č. 69.326/II-2/46 zo dňa 6. 
mája 1946 Vyslanectvu Poľskej republiky 
v Prahe; ŠTAIGL, J.: Bezpečnostná situácia 
v pohraničných oblastiach Oravy a Spiša 
v rokoch 1945 - 1947 (3). In: Život - kultúrno-
spoločenský časopis Slovákov v Poľsku, máj 
2009, č. 5, s. 28.

81 ŠAL Poprad, ONV SSV 1945 - 1946, 
Situačná zpráva Povereníctvu SNR pre vnú-
torné veci v Košiciach, hlásenie za mesiac júl 
1945, 58/1945 prez.

82 KAPIČÁKOVÁ, V.: Severná hranica 
Slovenska... In: Terra Scepusiensis, s. 941 
- 942.

83  ŠAL Poprad, ONV SSV, Zápisnice zo 
zasadnutí ONV SSV za rok 1945, Zápisnica 
z 10. októbra 1945.

Postavenie slovenského 
obyvateľstva na severnom Spiši 

a hornej Orave po skončení druhej 
svetovej vojny (1945 – 1947) (4)

PhDr. Milica Majeriková
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z hornej Oravy a severného Spiša. Prvá 
organizačná schôdza výboru sa uskutoč-
nila v Trstenej. Za predsedu bol zvolený 
Ján Baďurík. Podpredsedom pre Spiš sa 
stal bývalý učiteľ z Jurgova Ladislav Ku-
dzbel a pre Oravu utečenec z Chyžného 
Karol Kadlubiak. Tajomníkom pre Spiš 
bol inšpicient fi nančnej stráže v Kalen-
berku84 Koloman Slavkovský a pre Oravu 
dôchodkový adjunkt v Trstenej Ľudovít 
Gigler. Spravodajcami boli určení bývalý 
jurgovský učiteľ Michal Griger pre Spiš 
a Ladislav Štefanides pre Oravu. Okrem 
toho mal výbor ďalších 21 členov.85 Komi-
tét sa materiálne i duchovne staral o emi-
grantov. Zaisťoval stravné lístky, obuv, 
odev, vydával legitimácie, poskytoval 
informácie, zachytával sťažnosti obyva-
teľov sporného územia a podporoval štu-
dentov. V otázke navrátenia Spiša a Ora-
vy sa aktivizovali aj americkí Slováci, 
ktorí pod vedením Jozefa Maťašovského 
vytvorili American Liberation Comitte for 
Spiš and Orava so sídlom v Pittsburgu.86 
Americkí Slováci napísali množstvo pe-
tícií, memoránd a žiadostí ohľadom pri-
pojenia Spiša a Oravy k ČSR, ktoré ad-
resovali najvyšším predstaviteľom ČSR, 
Spojených štátov, Sovietskeho zväzu, 
Británie, či Francúzska.

Utečenci zo severného Spiša boli 
usídľovaní v Spišskej Starej Vsi, Slo-
venskej Vsi, Spišskej Belej, Kežmarku, 
Holumnici, Ľubici, Huncovciach, Starej 
Lesnej a Poprade, zväčša do domov 
a hospodárstiev opustených Nemcami. 
Enklávy Slovákov z Poľska sa usadili 
vo Veľkej Lomnici, Starej Lesnej, Žakov-
ciach, ale tiež v Osturni a Starej Ľubovni. 
Niektorí odišli do Čiech a na Moravu.87 
Množstvo emigrantov sa sústredilo vo 
Svite, kde v roku 1949 bolo v podni-
ku Tatrasvit zamestnaných 295 osôb 
zo spišských obcí v Poľsku.88 Utečenci 
z Oravy boli zo sústreďovacieho cen-
tra v Sklennom rozmiestňovaní po celej 

84  Dnešná miestna časť Spišskej Starej 
Vsi - Lysá nad Dunajcom.

85  ŠA Levoča, f. M. Grigera, Zápisnica zo 
zakladajúcej schôdzky Oslobodzovacieho 
výboru Spiša a Oravy, šk. 11.

86  Pomôžte 30.000 Spišiakom a Orav-
com. In: Jednota z 2. január 1946, roč. 55, 
č. 2841.

87  KAPIČÁKOVÁ, Viera: Severná hranica 
Slovenska…, s. 941 - 942, GAREK, Martin: 
Horná Orava a severný Spiš..., s. 193 - 194.

88  ŠAL Poprad, f. ONV SSV, 264/1949.

republike.89 Po podpise Zmluvy o pria-
teľstve a vzájomnej pomoci medzi ČSR 
a Poľskom z 10. marca 1947 a najmä po 
postupnom uchopení moci komunistami 
v ČSR, ktoré vyvrcholilo vo februári 1948 
sa stala činnosť Komitétu nepohodlnou 
pre ďalšiu internacionalistickú spoluprá-
cu dvoch socialistických krajín. Preto na 
základe výnosu Povereníctva vnútra č. 
74/1-V/3-1948 zo dňa 3. februára 1948 
bola dňom 1. marca 1948 jeho činnosť 

89 KAPIČÁKOVÁ, V.: Severná hranica Slo-
venska..., s. 942 - 943.

zastavená.90 Následne boli niektorí funk-
cionári perzekvovaní komunistickým 
režimom za „...štvavú revizionistickú čin-
nosť proti bratskému národu poľskému a 
rozvracanie dobrého pomeru medzi ČSR 
a Poľskom...“91 Napriek tomu mnohí až do 
konca svojho života v rámci svojich mož-
ností pomáhali či už Slovákom z Poľska 
na území Slovenska alebo slovenskému 
národnému hnutiu v Poľsku.

90  GAREK, Martin: Horná Orava a sever-
ný Spiš..., s. 207.

91  ŠAL Poprad, ONV SSV, 256/1951.
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Proti prenasledovaniu občanov sloven-
skej národnosti v oblasti severného Spiša 
a hornej Oravy formou diplomatických nót 
protestovalo aj československé Minister-
stvo zahraničných vecí. Výsledkom bolo 
vyslanie niekoľkých poľských vládnych 
komisií, ktoré mali prešetriť jednotlivé in-
cidenty.92 Prvá komisia pracovala na Spiši 
od 22. do 25. septembra 1945. Výsledky 
vyšetrovania potvrdili niektoré perzekučné 
zásahy voči slovenskému obyvateľstvu, 
ktoré však boli ospravedlňované jeho pro-
tipoľským vystupovaním.93 Taktiež nóta 
poľského vyslanca v Prahe Wierblowskie-
ho Ministerstvu zahraničných vecí ČSR 
zo 4. novembra 1946 priznávala, že slo-
venské obyvateľstvo bolo vystavené pre-
nasledovaniu zo strany poľských orgánov 
a úradov, avšak opäť to bolo odôvodňova-
né obranou obyvateľstva proti zavedeniu 
poľskej správy. V tejto diplomatickej nóte 
sa udáva, že kraj je obývaný veľkým poč-
tom obyvateľstva slovenskej národnosti, 
čím poľská diplomacia vôbec prvýkrát 
ofi ciálne priznala existenciu Slovákov na 
tomto území.94

Situácia v oblasti severného Spiša 
a hornej Oravy sa začala mierne zlep-
šovať v roku 1947, kedy sa postupne 
podarilo zlikvidovať bandu Ognia i ďalšie 
ozbrojené skupiny.95 Dňa 10. marca došlo 
vo Varšave k podpísaniu priateľskej a spo-
jeneckej zmluvy medzi ČSR a Poľskom, 
ktorá potvrdila vymedzenie hranice z roku 
1920. Jej súčasťou bol Dodatkový proto-
kol, ktorý zaručoval národnostné práva 
Slovákov a Čechov v Poľsku a Poliakov 
v ČSR.96 Napriek mnohým ďalším peripe-
tiám vytvorili tieto dokumenty základ, na 
ktorom sa postupne začali budovať po-
čiatky legálneho slovenského národného 
hnutia v Poľsku.

92  ANDRÁŠ, M.: Ako sme začínali. In: 
Most. roč. 43, 1998, č. 1 – 2, s. 76.

93  Pozri: Protokół Komisji do zbadania za-
jść i sytuacji narodowościowej na Spisz z 26. 
9. 1945. KWIEK, J.: Z dziejów mniejszości 
słowackiej..., s. 86 – 93.

94  ANDRÁŠ, M.: Ako sme začínali…, 
s. 78.

95  ŠTAIGL, J.: Bezpečnostná situácia 
v pohraničných oblastiach Oravy a Spiša 
v rokoch 1945 – 1947 (6). In: Život – kultúr-
no-spoločenský časopis Slovákov v Poľsku, 
august 2009, č. 8, s. 28 – 29.

96  ANDRÁŠ, M.: Ako sme začínali…, 
s. 78.

Dňa 23. apríla t.r. sa v rámci medzi-
národného Dňa Zeme už tradične uskuto-
čnila akcia - upratovanie okolia. Zúčastni-
la sa jej aj základná škola z Novej Belej. 
Žiaci spolu so svojimi vyučujúcimi išli do 

spoločnej modlitby a vďaky vzdávania za 
dar prijatia Ducha Svätého, prihovoril sa 
mládeži a zhromaždeným počas kázne. 
Biskupa privítali zástupcovia rodičov a fa-
rár Jan Wróbel. Bohoslužbe dodával lesk 
spevokol pod vedením J. Pierzgu, ktorý 
spieval slovenské a poľské pesničky, ako 
aj miestny kantor. (fp)

*  *  *
 V sobotu 1. mája t.r. sa uskutočnili v 

Nedeci cyklistické preteky a s tým spojená 
oslava. Hlavným organizátorom akcie bol 
Súbor vodných elektrární z Nedece, ktorý 
sa zapojil do celoštátnej akcie „Poľsko na 
bicykli”, ktorá sa mala pôvodne uskutočniť 
ešte v apríli (17. - 18.), ale v súvislosti s vy-
hlásením štátneho smútku, bola zrušená. 

Cieľom akcie bolo propagovať cyklis-
tiku, podnietiť záujem o dlhšie cyklistické 
výlety po okolí, ako aj informovanosť o 
tom, ako sa pripraviť na sezónu, starať 
sa o bicykel, športové oblečenie, ako 
sa stravovať a bezpečné jazdiť. Iniciá-
torom tejto akcie je nadšenec cyklistiky 
- Andrzej Piątek, ktorý od roku 1999 školí 
poľských cyklistov a založil prvú profe-
sionálnu poľskú cyklistickú skupinu MTB. 
Na akciu „Nedeca Cup” prišli aj pozvaní 
známi poľskí profesionálni cyklisti, s ktorý-
mi bolo možné sa porozprávať o ich skú-
senostiach a získať od nich rady. Spolu-
organizátormi akcie boli gmina Czorsztyn 
a Nižné Lapše. (aj) 

*  *  *
Žiaci nultých tried z gminy Nowy Targ 

mali možnosť zúčastniť sa výtvarnej súťa-
že pod názvom Moja škôlka, ktorú zorgani-
zovala ZŠ v Klikuszowej. Súťažili v dvoch 
kategóriách - päť - a šesťročné deti. Do 
súťaže sa zapojili žiaci o.i. z Novej Belej 
a Krempách. 1. miesto v kategórii šesť-

jednotlivých častí obce a vyzbierali odpad-
ky, ktoré ľudia bez zváženia vyhadzujú a 
nemyslia pritom na to, ako tým zaťažujú 
prírodu. Je to pekná tradícia, ktorú treba 
podporovať a zapájať do nej aj dospelých. 
(dm)

*  *  *
16. apríla t.r. sa vo farnosti sv. Marti-

na v Krempachoch zväčšil počet birmo-
vancov o štyridsaťšesť osôb. Mládež po 
dlhšej príprave prijala sviatosť birmovania 
z rúk otca biskupa Jana Zająca, pomoc-
ného krakovského biskupa, ktorý v ten 
slávnostný deň prišiel do farnosti. Okrem 

Krátko zo Spiša
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2. mája sa uskutočnila Európska víken-
dová oslava, ktorú pripravilo Gminé kultúr-
ne stredisko v Nedeci spolu s partnerským 
mestom Spišská Stará Ves na základe 
spoločného projektu. V rámci kultúrneho 
programu sa prezentovali viaceré folklórne 
súbory, skupiny z Poľska i zo Slovenska, 
o. i.  Čardaše z Nedece, Maguranka zo 
Sipsškej Starej Vsi, dychovka z Nižných 
Lápš. Pre deti a dospelých boli pripravené 
rôzne hry a občerstvenie. (dm)

*   *  *
Blíži sa termín predkladania žiadosti 

o príplatky pre roľníkov, ktorý je určený na 
17. mája t.r.. Žiadosť predložená po tomto 
termíne bude prijatá, ale s určitými obme-
dzeniami. Od celkovej sumy dotácie bude 
odpočítané jedno percento za každý deň 
meškania. Napr. ak niekto žiadosť doručí 
20. mája bude mať o 3% menej. Žiadosti 
o príplatky sa registrujú do 11. júna. Tento 
rok sú špeciálne podpory pre chov kráv 
a oviec. To platí iba pre vojvodstva: malo-
poľské, lubelské, sliezske, podkarpatské, 
święntokrzyské. Žiadosti o tieto podpory 
vypĺňame na jednom formulári spolu so 
žiadosťou o príplatky. Samozrejme musí-
me spĺňať určité požiadavky. Zvieratá  mu-
sia byť zaevidované na žiadateľa - roľníka 
žiadajúceho o príplatok. O túto podporu 
sa môžu uchádzať len tí roľníci, ktorí v mi-
nulých rokoch nežiadali o podporu spoje-
nú s realizáciou poľnohospodárskych úloh 
a zlepšenia životnej úrovne zvierat (PROW 
2004-2006 alebo 2007-2013), týka sa to, 
napr. ekologických gazdovstiev. Majiteľ ta-
kéhoto gazdovstva nemôže mať viac ako 
10 kráv a menej ako 10 oviec. Krava musí 
mať 36 mesiacov a ovca 12 mesiacov. Na 
jednu kravu by mal byť príplatok vo výške 
160 € a k ovci 30 €. V prípade, že bude 
prijatý vyšší počet žiadosti na uvedené 
kategórie sa prizná každému žiadateľovi 
príplatok v úmerné zníženej výške. Špeci-
álna podpora je aj pre roľníkov, ktorí pes-
tujú strukovité rastliny.

Pri vypĺňaní žiadosti treba klásť dô-
raz na prílohy, ktoré pripájame k žiados-
ti, najmä ortofotomapy. Na nich musíme 
nakresliť faktické výmery produkčnej poľ-
nohospodárskej pôdy. Na mapách ozna-
číme skutočnú plochu obrábanej pôdy. Ak 
nastanú nejaké zmeny, roľník je povinný 

to uviesť. Počas kontroly pri akýchkoľvek 
nezrovnalostiach komisia podporu kráti. 
Roľník musí pamätať, že ak vybuduje na 
pozemku hospodárske stavby, napr. sto-
dolu, musí to uviesť na mape a zmenšiť 
v tomto prípade výmeru produkčnej poľ-
nohospodárskej pôdy. Akékoľvek zmeny 
tykajúce sa napr. zmeny evidenčného čís-
la pozemku, alebo osobných údajov, treba 
informovať agentúru. Podpis žiadateľa na 
žiadosti musí byť vlastnoručný. Pred odo-
vzdaním treba žiadosť presne skontrolo-
vať. V prípade úmrtia žiadateľa treba tento 
fakt urýchlene nahlásiť agentúre, v ktorej 
bola žiadosť predložená. V takomto prípa-
de je možné prevziať žiadaný príspevok 
rodinou, alebo druhou osobou, ktorá bude 
pôdu udržiavať v dobrej roľnej kultúre. 

V prípade nepredvídaných okolností, 
napr. záplav, roľník nemôže skosiť lúku, 
musí to ohlásiť v agentúre, aby v prípade 
kontroly nebol pokutovaný. (dm) 

*  *  *
Spolu zo začiatkom mája sa usku-

točnila aj Okresná prehliadka dychoviek 
v Novom Targu, ktorej sa zúčastnili aj 
dychové orchestre z Novej Belej, Vyš-

ných a Nižných Lápš, Kacvína, Jurgova. 
(dm)

*  *  *
Ľudová kapela Spiš z Vyšných Lápš 

za svoje vystúpenie v rámci 25. súťaže 
podhalskej hudby, ktorá sa konala v No-
vom Targu 1. mája, získala vyznamena-
nie. (dm)

*  *  *
Večer autentického folklóru sa uskutoč-

ní dňa 28. mája 2010 o 19.00 hod. v Dome 
kultúry Zrkadlový háj, ul. Rovniankova 3, 
v Bratislave.

Večer autentického folklóru zahŕňa 
hudbu, tanec, ľudové umelecké výrobky, 
kulinárske umenie a históriu obce Jur-
gov z Poľska. Predstavenie obce Jurgov 
s jeho históriou a zachovanou tradičnou 
kultúrou. Účinkujú: Folklórna skupina z 
Jurgova a Guroľsko muzyka Zbuje pod 
vedením D. Damera. Na záver progra-
mu bude spoločenské posedenie pri ľu-
dovej hudbe a domácich špecialitách. 
(Občerstvenie je v cene vstupného.). 
Vstupné: 7 €. Bližšie informácie na: 
http://www.kzp.sk/?page=akcie&id=1103 
(sp)

 
Na torte päťdesiat farebných sviečok,
márne sa pokúšaš dozvedieť, prečo.
Netráp sa zbytočne, nerob si problém, 
nemysli práve dnes na bruško oblé.
Nepozeraj sa už spiatky,
teš sa z krásnej päťdesiatky.
Veď život rýchlo letí ako šíp,
ako ho najlepšie prežiť, nevie nik.
Nech krásne spomienky z mladosti
sa k tebe vrátia,
a všetky zlé sa navždy stratia.
Chceme Ti spríjemniť tento deň vinšom, 
dnes celá rodina bude Ti milšou.
Vieme, že sa vďačnosti sotva dosť nájde
za roky radosti vo chvíli každej,
za šťastie dopriate, za roky lásky,
za ruky zodraté, za všetky vrásky,
aj tak však prijmi dnes slová vďaky,
zdravia i šťastia les a lásky vlaky.
Nech si šťastná ako teraz,
to Ti praje Tvoja dcéra.
Nech si zdravá, ako inak,
to je prianie Tvojho syna.
Nech máš lásky stále veľa,
to Ti dnes Tvoj manžel želá.
A na záver všetci známi –
Nech si dlho medzi nami!

Všetko len to najlepšie zo srdca pra-
jú, Janke Majerčákovej z Novej Belej 
pri príležitostí jej 50 narodenín, manžel, 
dcéry, synovia, zať, mamka, súrodenci, 
celá rodina doma i v zahraničí a všetci 
známi.

Vinš k narodeninám

ročných získala Johanna Zarembová a 
3. obsadil Michal Moš, obaja z Novej Be-
lej, ktorí svoje práce pripravili pod vede-
ním Mgr. Beaty Grzybekovej. (dm)

*  *  *
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Gratulácia zlatým jubilantom

Čitatelia – redakcia

Napriek vzdialenosti od domova, nikdy 
nezabudol na svoje rodisko a často ho 
navštevoval a je stále s ním v modliteb-
nom spojení. 

Drahý duchovný otec, Vy na nás ne-
zabúdate vo svojich modlitbách a aj my 
porúčame Vás a Vašu pastoračnú činnosť 
do opatery Sedembolestnej Panny Márie, 
Ježiša Krista a Vášho patróna sv. Domi-
nika. Nech Vás žehná Pán, ochraňuje od 
zlého, udelí hojnosť milostí, zdravia i síl 
potrebných do práce v Pánovej vinici.  

Rodáci z Novej Belej  

K osemdesiatim piatím rokom patrí 
pochvala, uznanie, kto ich prežil v kráse 
plodného života plného obetí v kňazský 
šat posvätný celý čas odetý, kto dával 
nádeje, kto bol vždy k pomoci chorým, 
či zúfalým od rána do noci, kto dával od-
pustky, kto žehnal národ náš, pri kom stál 
k pomoci v ťažký čas Mesiáš, ten, kto sa 
nezrútil v zúfalstve temných dní, ten, kto 
vždy v božiu moc veril a o nej snil. Dnes 
už čas pokročil, vďaka je na rade, roky sa 
lopotil, no srdce má mladé, je v ňom lásky 
sily, sú to naši jubilanti milí. 

Práve v máji oslavujú 85. jubileum svoj-
ho života rodáci z Novej Belej Mons. P. Dr. 
Dominik Kaľata SJ (19. mája 1925) a vdp. 
Alojz Dluhý (22. mája 1925). Tento rok oslá-
via aj 59. výročie kňazstva. Otec biskup 
Dominik Kaľata oslávi ešte 9. septembra 
t.r. 55. výročie biskupskej vysviacky, ktorú 
prijal z rúk biskupa Jána Ch. Korca. 

45 rokov služby v Pánovej vinici

Ich životné osudy boli zložité a na-
plnené prenasledovaním, väzením, čo 
ale utužilo v nich vzťah k Bohu i cirkvi a 
dalo silu niesť Božie posolstvo všetkým, 
ktorí ich potrebovali. Dlhé roky pôsobili v 
rôznych prostrediach a farnostiach. Vdp. 
A. Dluhý na Slovensku a otec biskup D. 
Kaľata na Slovensku i v Nemecku, kde sa 
zaoberal pastoráciou Slovákov, ale slúžil 
i nemeckým obyvateľom. Po dlhej a plod-
nej práci v Pánovej vinici sa stali emeritný-
mi kňazmi, ktorým osud doprial stretnúť sa 
spolu v Senioráte Spoločnosti Ježišovej 
v Ivanke pri Dunaji. Obaja napriek mno-
hým povinnostiam vo svojich farnostiach 
sa snažili navštevovať rodisko, slúžiť sv. 
omše, upevňovať našu vieru a udeľovali 
nám svoje požehnanie. 

Milí jubilanti, duchovní otcovia, Vaše 
rodiny a rodáci myslia na Vás v modlit-
bách, porúčajú Vás do opatery Sedembo-

lestnej Panny Márie patrónky Slovenska a 
prajú Vám hojnosť božích milostí, zdravia, 
síl potrebných pri hlásaní evanjelia a vždy 
Vás s radosťou uvítajú v rodnej obci. 

Rodina a krajania z Novej Belej   

Kňaz A. Dluhý s otcom biskupom D. Kalatom

Gratulácia zlatým jubilantom

Tak ako slnko každé leto 
rozdáva ľuďom zlato, 
vám ho dnes v tejto slávnostnej 
chvíli udelil život. 
Udelil vám ho za to, že ste 50 rokov 
dokázali v dobrom aj v zlom prekonávať 
prekážky, ktoré vám pripravil. 
O tom, že si toto ocenenie 
plným právom zaslúžite, 
nepochybuje nikto z vašich blízkych. 
Všetci vám do ďalšieho 

Ukáž mi Pane, svoju cestu
a budem kráčať v tvojej pravde.
Daj, aby moje srdce bolo prosté
a malo vždy bázeň pred tvojím menom. 

(Ž 86, 11)

Pred 45 rokmi vdp. Dominik Kaľa-
ta, rodák z Novej Belej, udelil 27. mája 
1965 novokňazské požehnanie rodákom 
a odišiel hlásať Kristove evanjelium do 
širokého sveta. Neváhal odísť do ďale-
kého zámoria, kde ho potrebovali veria-
ci. Dnes pôsobí v americkom Frackville. 

spoločného života želáme 
veľa zdravia, porozumenia, 
lásky a veríme, že sa 
tu takto spolu opäť stretneme 
pri ďalšom okrúhlom 
výročí vášho sobáša. 

K zlatej svadbe prianie zasielajú kra-
janskému manželskému paru Margite 
a Františkovi Plevovcom z Fridmana 
deti s rodinami, kamaráti J. Markovič, 
F. Švec, ako aj ostatní členovia výboru 
MS SSP vo Fridmane a redakcia Život.

Požehnávaj im, Pane!
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DAR SRDCA
Do našej akcie Dar srdca sa ten-

tokrát zapojil krajan Bronislav Knapčík 
z Mikołova sumou 800 zlotých, ktoré 
určil pre potreby Miestnej skupiny na 
Sliezsku. Srdečne ďakujeme. 

Ktokoľvek by chcel podporiť náš 
Spolok, môže prispievať na adresu: 
Towarzystwo Słowaków w Polsce, 
ul. św. Filipa 7, 31-150 Kraków. Nr 
konta: Bank Pekao S.A. III/O Kraków, 
36-1240-2294-1111-0000-3708-6972. 

Slovenská 
sv. omša 
v Krakove

• Máj – 9.05.2010
• Jún – 13.06.2010
• Júl – 11.07.2010
• August – 8.08.2010
• September – 12.09.2010
• Október – 10.10.2010
• November – 14.11.2010
• December – 12.12.2010

Sv omša v slovenskom jazyku bude 
slúžená tiež v Kostole Svätého Kríža pri 
ulici Sv. Kríža 23 v Krakove, a to každý 
predposledný utorok v mesiaci o 16.30 
hod. Na prvú omšu Vás pozývame 
18. mája 2010.

Sv. omša sa bude odbavovať kaž-
dú druhú nedeľu mesiaca v Sanktuáriu 
Božieho Milosrdenstva v slovenskej 
kaplnke v Lagievnikoch v Krakove 
o 15.30 hod. 

ODIŠLI OD NÁS
Dňa 10. apríla 2010 tragický zahynu-

la pri nehode prezidentského špeciálu pri 
Smoleňsku v Rusku vo veku 56 rokov po-
slankyňa poľského snemu
JOLANTA SZYMANEK-DERESZ

Bola dlhé roky prítomná na poľskej po-
litickej scéne. Zastávala viaceré politické 
funkcie a dve volebné obdobia pôsobila 
ako poslankyňa. Nech odpočíva v pokoji!

Vyjadrujeme úprimnú sústrasť býva-
lému prvému tajomníkovi (22.12.1961 - 

Dňa 13. apríla 2010 zomrela v Kež-
marku vo veku 93 rokov krajanka

ROZÁLIA BONKOVÁ

Zosnulá pochádzala z Kacvína a vždy 
sa živo zaujímala o svoje rodisko a osudy 
Slovákov v Poľsku. Odišla od nás dobrá 
krajanka, starostlivá matka, babička, pra-
babička a svokra. Nech odpočíva v pokoji!

Rodinám zosnulých vyjadrujeme 
úprimnú sústrasť. 

MS SSP v Kacvíne

28.7.1963) Československej kultúrnej spo-
ločnosti v Poľsku a manželovi poslankyne 
Pawłovi Dereszovi i dcére Katarzyne. 

Spolok Slovákov v Poľsku
*  *  *

Dňa 2. apríla 2010 zomrel v Kacvíne 
vo veku 78 rokov krajan

ANTON KOVAL

Zosnulý bol členom MS SSP v Kacvíne 
a čitateľom časopisu Život. Odišiel od nás 
vzorný krajan, starostlivý manžel, otec, 
dedo a kamarát. Nech odpočíva v pokoji!

*  *  *

36 rokov spoločným 
chodníčkom
Už je to dávno, čo bol ten slávny deň,
keď ste si povedali svoje áno,
už vtedy ste vedeli, že chcete byť navždy spolu len,
že na to mate naozaj právo.
Veru, dnes je to už 36 rokov, čo ste sa vzali,
teraz sa ešte viac milujete, vtedy ste sa mali radi..
Roky bežia, no vy sa stále mate radi a držíte pri sebe.
Viete, že vždy jeden na druhého sa môžete spoľahnúť,
vždy, keď sú nejaké problémy, rozumne sa viete dohodnúť.
Podporujete jeden druhého a vždy držíte spolu,
môžte sa vybrať aj nakoniec sveta spolu.
Lebo viete, že ten druhy pozná cestu späť,
že jeden bez druhého si už neviete predstaviť svet. 

Toto pekné prianie zasielajú Monike a Jánovi Kurnatovcom 
do Bartlett v Chicagu, USA, pochádzajúcim z Novej Belej a živo 
sa zaujímajúcim o svoje rodisko mama Helena, sestra Janka a 
brat Marián s rodinami.



Možno sa pýtate, ako môže dátum 
narodenia ovplyvniť vaše zdravie. 
Skúste si prečítať nasledujúce 

riadky a možno že sa dozviete niečo za-
ujímavé. 

Z hľadiska numerológie, čísla neobsa-
hujú len kvantitu, ale ja kvalitu vo forme 
sily, teda vibrácie. Tú možno merať po-
dobne ako neviditeľné jednotky elektrickej 
energie. Niektoré čísla vibrujú vo vyššej 
frekvencii ako iné. Pokiaľ sa určité čísla 
v dátume narodenia objavujú častejšie 
ako ostatné a vy nenájdete správny ventil, 
ako ich energiu uvoľniť, tak na vás pôso-
bia stresovo, dráždia nervový a imunitný 
systém a následne sa toto pôsobenie 
môže odraziť na zdravotnom stave člove-
ka. Je preto dôležité, aby sme dispozície 
rozpoznali včas, tvorivo energiu využili a 
tým zabránili pôsobeniu nahromadenej 
energie na telo. 

Lekársky výskumy v posledných ro-
koch odhalili, že veľa závažných chorôb 
postihuje najčastejšie ľudí s emocionál-
nymi zábranami, ktorí majú problém ho-
voriť o svojich skutočných pocitoch a po-
trebách. Emócie sú mocné energie a ich 
nesprávne usmernenie a blokovanie spô-
sobuje najrôznejšie zdravotné problémy a 
bolesti. 

3 6 9
2 5 8
1 4 7

Základom numerológie je numerolo-
gická mriežka. Vy si skúste napísať svoj 
dátum narodenia do danej mriežky a na 
základe toho zistíte ku ktorým ochoreniam 
máte sklon a ako im predchádzať. Ak 
ste sa napríklad narodili 11.11.1973, tak 
umiestnenie čísel v mriežke bude vyzerať 
nasledovne: 

3 9

11111 7

Môže sa stať, že vpísaním číslic dátu-
mu narodenia do numerologickej mriežky 
nebudete mať zvýšenú ani jednu hladinu 
čísla. V takom prípade vpíšte do Vašej 

mriežky aj súčet číslic v dátume narode-
nia. 

Napr. : 11.11.1973 = 1+1+1+1+1+9+7+3 
= 24 = 6  - Do mriežky vpíšete čísla 2, 4, 6.

3 6 9
2

11111 4 7

1ak máte vo svojej mriežke len jednu 
jednotku, tak máte problém s vyjad-
rením svojich hlbších emócii a tiež 

ich rozpoznanie. Tieto stavy vedú k za-
blokovaniu energie a v najľahších prípa-
doch k bolestiam v hrdle /nazhromažďuje 
sa tam nevypovedané/. Vhodné je preto 
pestovať relaxačné alebo iné telesné cvi-
čenia. Naučiť sa rozpoznávať svoje city a 
hovoriť o nich. 

Naopak, ak máte v mriežke veľa 1, ako 
vidíte na príklade, tak ste po emocionálnej 
stránke veľmi citliví a zraniteľní. Často sa 
bránite agresívnym slovným útokom. Pre-
nasledujú vás starosti s dýchacím ústro-
jenstvom, alebo alergie. Pomôžu vám 
prechádzky na čerstvom vzduchu. 

2 viaceré dvojky podnecujú zvýšenú 
intuitívnu vnímavosť a tá sa v nega-
tívnom prípade prejavuje zažívacími, 

alebo nervovými problémami. Môže vám 
pomôcť tvorivá záľuba ako maľovanie, he-
rectvo, tímové športové hry. 

3 viacpočetné trojky v mriežke priná-
šajú so sebou vysokú hladinu men-
tálnej energie, ktorá pri nesprávnom 

uvoľnení spôsobuje bolesti hlavy, zlé sny, 
nočné mory, poruchy vnímania. Vhod-
nými sú tvorivé aktivity v oblasti umenia 
/hudba/, alebo športová aktivita vyžadu-
júca koncentráciu /napr.  streľba, bojové 
techniky/. 

4 viaceré štvorky vytvárajú perfekcio-
nistov, ktorí si nedoprajú oddych. Tr-
pia pocitmi neúspechu, čo sa odráža 

na pohybových problémoch, poruchách 
metabolizmu, alebo vysokom krvnom tla-
ku. Dôležité je pre vás akákoľvek fyzická 
činnosť, tvorivá práca s hlinou, alebo lop-
tové hry. 

5 viaceré päťky zvyšujú intenzitu  pre-
žívania citov a dávajú sklon k nála-
dovosti, migrénam, starostiam s krv-

ným obehom, bolestiam v šiji a chrbtice. 

Za žiadnych okolností by ste nemali svoj 
temperament obracať do vnútra. Nevy-
hnutnosťou by pre vás mal byť pravidelný 
pobyt na čerstvom vzduchu, beh, jazda na 
koni, plávanie, surfovanie. 

6viac šestiek vyvoláva vo vás neistotu 
a nutnosť harmonických vzťahoch. 
Stresové situácie prehlbujú sklon 

k nachladnutie, chrípkam, angínam. Ak 
sa niekto dotkne vašich citov, tak trpíte 
vymyslenými príznakmi, ktoré pôsobia 
veľmi vierohodne. Vhodným usmernením 
energie 6 sú tvorivé aktivity kladúce dôraz 
na rovnováhu, gymnastika, plávanie, joga, 
golf. 

7 veľa 7 dodáva povahe melodrama-
tický rys. Bolesti silne súvisia s du-
ševným rozpoložením. Môžu to byť 

bolesti nôh, krížovej časti chrbtice, obličky 
a močový systém, môžete trpieť aj chro-
nickou únavou... 7 má totiž tú schopnosť, 
že do seba nasaje všetky negatívne ener-
gie, s ktorými príde do styku. Výborným 
ventilom je dramatický kurz, hudba, tanec, 
alebo štúdium iných kultúr, či duchovný 
rozvoj. 

8 viaceré osmičky prinášajú vysokú 
hladinu mentálnej energie, ktorá ube-
rá na schopnosti relaxácie. Bystrý um 

vyvoláva nespokojnosť so životom. Vhod-
né sú záľuby, kde sa vyžaduje zmysel pre 
detaily ako napríklad písanie, počítače, 
tvorba šperkov, kreslenie, lebo v opačnom 
prípade nevyužitá energia spôsobuje naj-
častejšie starosti s alergiami a pre svoju 
hyperaktivitu náchylní k drobným zrane-
niam. 

9 viaceré deviatky sú svojim pôsobe-
ním veľmi podobné ako osmičky. 
Deti narodené v deväťdesiatych ro-

koch dvadsiateho storočia, u ktorých sa 
vyskytujú viaceré 9 najčastejšie, sa snažia 
všetko analyzovať a ich myseľ nepozná 
oddych, čo však vedie vyčerpaniu vnútor-
ných zdrojov, nápor na centrálny nervový 
systém a nepokojnému spánku. Sú viac 
citlivé na potraviny /vhodné sú ľahko strá-
viteľné pokrmy/, lieky, kvalitu životného 
prostredia, v ktorom žijú. Vhodná je pre 
nich prírodná liečba /napr. homeopatika-
mi/. Štúdium v škole by malo byť pre túto 
generáciu vedené formou hry a rozhodne 
by ich rodičia mali zapojiť do akéhokoľvek 
záujmového krúžku. (Zdroj: internetové noviny)

Aký vplyv majú čísla 
  dátumu narodenia na vaše zdravie?
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OKIENKO
VČELÁRA

Poľnohospodárstvo

V tomto mesiaci musia včelári vy-
naložiť najviac práce a starostlivosti 
o včelstvá. Nastáva hlavná znáška. 
Okrem toho treba med z ovocných 
stromov vytočiť a včelstvá pripraviť na 
hlavnú znášku z malín a medovice.

Pri nadstavovaní medníkov sa 
odporúčajú rôzne postupy. Niektorým 
včelárom sa osvedčuje prevesovanie 
2-3 plodových plástov do medníkov, 
pričom na ich miesta vkladajú me-
dzistienky. Podľa iných vhodnejšie 
je nadstavovať medníky postupne a 
vkladať do nich iba 4-6 plástov, ktoré 
je včelstvo schopné obsadiť. Pritom 
polovicu plodiska nechávajú zakrytú 
igelitom alebo fóliou z húževnatého 
polystyrénu. Tento úkon je veľmi „cit-
livý“ vzhľadom na poveternostné pod-
mienky a kondičnú zrelosť včelstva.

V tomto období sa začína aj rojová 
nálada, na ktorú má vplyv aj nedosta-
točný priestor. Neodborný postup pri 
vpúšťaní včelstiev do medníkov môže 
zapríčiniť taktiež rojovú náladu včel-
stva, zachladenie plodových plástov 
prevesených do medníkov alebo pri-
brzdenie rastu včelstva.

Pri vyberaní medníkových plás-
tov z úľov postupujeme tak, že do 
debničky vyberieme plné plásty a na 
ich miesto vložíme rezervné. Keď ich 
nemáme, plásty do prvého medníka 
vrátime až nakoniec. Úľ zakryjeme 
a včely smykom zmetáme do rojnice 
alebo do hliníkovej kanvy. Aj medové 
plásty zakryjeme, aby ich nenapá-
dali cudzie včely. Zanesieme ich do 
miestnosti, kde med vytáčame. Včely 
z rojnice alebo z kanvy vysypeme do 
príslušného úľa. (aj)   

MÁJ PLNÝ 
KVETOV

Najobľúbenejším májovým kvietkom 
je konvalinka voňavá (Convallaria majalis, 
poľ. konwalia majowa). Má holú priamu 
byľ s dvoma kopijovitými listami. Kvety 
vyrastajú v riedkom strapci. Sú stopkaté, 
visiace, zvončekovité, mliečnobiele, veľmi 
voňavé. Plod je červená bobuľa. Konvalin-

nej časti je riedko rozkonárená. Kvety sú 
modrofi alové, vonkajšie okvetné lístky be-
lasé, hnedo alebo fi alovo žilkované. Plod 
je dlhostopkatá tobolka. Kvitne v máji až v 
júni. Patrí medzi chránené druhy.

Vzácnejší je kosatec trávolistý (Iris 
graminea, poľ. kosaciec trawolistny), trso-
vitá rastlina asi 30 cm vysoká, s priamou 
byľou. Čiarkovité listy sú 50-60 cm dlhé. 

ka rastie od nižín až do horského pásma 
v presvetlených listnatých lesoach. Celá 
rastlina je jedovatá.

Medzi pôvabné májové kvety patrí aj 
hluchavka biela (Lamium album, poľ. jas-
nota biała). Je vysoká 30-50 cm, s priamou 

byľou, na ktorej 
sú protistojné ko-
pijovité listy. V ich 
pazuchách vyras-
tajú v strapcovi-
tom súkvetí biele 
kvety so zvonče-
kovitým zeleným 
kalichom. Plod je 
vajcovitá tvrdka. 
Rastie v teplej-
ších oblastiach 
až do horského 

pásma. Patrí medzi významné liečivé 
rastliny. 

Z bohatej čeľade kosatcovitých (Iri-
daceae) sa vyskytuje na Slovensku nie-
koľko druhov. Vzácny je kosatec sibírsky 
(Iris sibirica, 
poľ. kosaciec 
syberyjski Irys), 
rastúci na vlh-
kých slatinných 
lúkach a mokra-
dinách. Je to až 
100 cm vysoká 
trsovitá rastlina 
s plazivým pod-
zemkom, v hor-

Jednotlivé kvety vyrastajú v pazuchách 
blanitých listeňov. Sú modrofi alové, von-
kajšie okvetné lístky tmavo žilkované, 
bielo škvrnité. Plod je šesťhranná krídlatá 
tobolka. Rastie na vápenatých stráňach. 
Kvitne v máji a júni. Je zákonom chráne-
ný. 

Vzácnym endemitom Slovenska je 
cyklamén fatranský (Cyclamen fatrense, 
poľ. cyklamen fatrzański), podobný cyk-
laménu európskemu (Cyclamen europa-
eum, poľ. cyklamen europejski), okrem 
listov, ktoré sú tamvozelené, bez výraznej 
bielej kresby na čepeli. Zospodu sú listy 
fi alovasté. Má veľkú guľovitú hľuzu so šu-
pinatým podzemkom, z ktorého vyrastá 
ružica listov na dlhých stopkách. Zo stre-
du ružice vychádzajú ružovofi alové kvety, 
ktoré príjemne voňajú. Kvitne od júla až 
do konca augusta. Dlhé kvetné stopky sa 
po odkvitnutí špirálovité stáčajú k zemi, 
kde guľatá tobolka prezimuje. Semená 
dozrievajú až v budúcom roku. 

Centrum výskytu tohto cyklaménu je 
v južnej časti Veľkej 
Fatry, kde rastie v 
bučinách. Ako druh 
vyskytujúci sa len an 
malej ploche je zá-
konom chránený. 

Spracované 
na základe knihy 

Slovensko krajina 
kvetov, Knižné 
Centrum 1998
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Mladým – mladším – najmladším

Štefan Moravčík

Zvieratká 
sú naši kamaráti
Zajko Bojko, čo ťa núti
stáť za kríkom
zakríknutý?
Poď sem, nech ťa pohladkám! 
- kričí malá Ľubka.
Čo sa stalo zvieratkám?
Zajko Bojko zdupká,
lastovička ufrngne,
zmizne každý.
Aj ten vrabec ubzikne,
slimák ufujazdí...
Prečo každý uteká?
Vraj sa boja - človeka.
Neublíž im, moja zlatá,
možno sa k nám zase vrátia.

Libuša Friedová

O PRSTOCH 
NA RUKE

Prsty na ruke veľmi pekne ukazujú, koľ-
ko majú deti rokov.

- Ja mám toľko! – ukazuje Petrík tri prs-
ty. Lebo má tri roky.

- Ja mám už toľkoto a kúsok! – ukazu-
je Majka štyri prsty a kúsok. Lebo má štyri 
roky a kúsok.

Keď je nejaké dieťa maličké a ešte nemá 
žiadny rok, tak neukazuje žiadny prst. Lebo 
je to ešte bábätko. A reve v kočíku. A vô-
bec nevie, čo je to dajaký rok. Staré mamy 
a dedkovia roky na prstoch tiež neukazu-
jú. Nemajú toľko rúk, aby sa im tam všetky 
roky pomestili. No jedna babka chcela aj 
tak ukázať na prstoch, koľko má rokov. Ale 
potom už nechcela. To by musela mať toľko 
rúk, žeby z nej bola babka storučka.

(Včielka č. 10/1992) 

Marta Benčaťová

VYČÍTANKY

Šili raky
štyri fraky

pre straky aj 
pre slimáky.
Ihly im dal
strýko jež
a ty za ním 
rýchlo bež.

V škôlke máme Ľubku, Stanku,
ktoré vedia vyčítanku.
Počítajú: raz, dva, tri,
z kola ideš hneď i ty.

Srnka brnká
na dno hrnka,
spadla jej ta

modrá trnka.
Na pomoc jej ide jež,
ty za nimi rýchlo bež.
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(Včielka č. 19/20, 1991-1992)
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SLOVENČINA PRE NAJMENŠÍCH
Na ceste si treba dávať pozor!
Milé deti, dnes si dáme malú lekciu na tému – ako sa treba 

správať na cestách. Určite mi dáte za pravdu, že nielen vo veľkom 
meste, ale aj v malých mestečkách i na dedinách treba dodržiavať 
rozličné predpisy. Veru áno, keď sa pohybujete po cestách, ktorými 
jazdia autá, nákladné autá, traktory, bicykle, musíme si dávať veľký 
pozor. Nehovoriac o tom, že vo veľkomestách sú pre nás všetkých 
veľkou nástrahou aj električky, obrovské trolejbusy, autobusy a ta-
xíky. Nezabúdajme, že keď chceme byť opatrní a pozorní, musíme 
vedieť, čo môžeme a čo nemôžeme robiť na ceste.

Tak napríklad – keď chceme prejsť na druhú stranu cesty, alebo 
ulice, najlepšie urobíme, ak prejdeme na mieste, ktoré je na to pres-
ne určené. Hádajte čo to je! No predsa prechod pre chodcov! Upo-
zorňuje naň aj dopravná značka. V mestách je prechod pre chodcov 
doplnený aj o svetelnú signalizáciu, teda semafor. Deti, viete, aké 
farby sú na semafore? Viem, viem, veď to je veru ľahká otázka. Je to 
predsa zelená, červená a oranžová, či podľa niektorých, žltá farba. 

No hádam ani sa nemusím pýtať, pri tejto farbe môžeme bez obáv 
vykročiť, však? Máte pravdu – je to zelená farba. Musíme byť veľmi 
ostražití, lebo je tu riziko, že nás zrazí auto! 

Rovnako sa na cestách musia správať aj tí, ktorí jaz-
dia na bicykli. Veď prichádza leto a teplé počasie 
všetkých bicyklistov láka na cesty! 

A teraz je tu pre Vás úloha. Pozrite sa na 
nasledujúci obrázok a pomenujte vozidlá, 
ktoré sú na ňom zobrazené. Obrázok vyfar-
bite podľa vlastnej fantázie a pošlite poštou do 
redakcie. Netrpezlivo čakám na Vaše pestrofareb-
né obrázky.

Z prác, ktoré sme dostali do redakcie mi-
nulý mesiac odmeňujeme: Marcelu Zygmondovú 
z Krempách a Dávida Starostoviča z Vyšných Lápš. 

Pripravila: Lýdia Ostrowska  

A - - - A - - - - - -

M - - - - - -

B - - - - - - 
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DO HORY MA POSLALI
Do hory ma poslali, 
sekeru mi nedali;
u nás taká obyčaj, 
obyčaj, sekeru si požičaj.
 
Ja do hory nepôjdem, 
drevo rúbať nebudem;
drevo by ma zabilo, 
zabilo, čo by dievča robilo.
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Hudba a moto

JAROMÍR 
NOHAVICA

Jednoducho Jarek - doslovne tak ho 
oslovujú tisícky fanúšikov roztrúsených 
po celom svete. Narodil sa 7. júna 
1953 v bývalom Československu 
- v  Ostrave. Mnohé z textov pies-
ní, ktoré napísal, sa dotýkajú práve 
jeho rodiska i spomienok na det-
stvo. Keď sa oženil, domovom sa 
preňho stalo Tešínsko - mestečko, 
ktorému venoval nejednu pieseň.    

Je to spevák, folkový umelec, 
textár, alebo hudobník? Túto otáz-
ku si kladú mnohí. Zdá sa, že je to 
predovšetkým spevák - citlivý a em-
patický umelec, ktorý sa vo svojich 
poetických textoch dotýka udalostí, 
ktoré  ho obklopujú, miest, po kto-
rých kráčal, ale aj jeho vnútorného sveta 
- bolesti, smútku a radosti. Jedinečné sú 
jeho texty a piesne pre deti - plné žartov 
a teplého humoru. 

Hoci vyštudoval odbor celkom iného 
zamerania než spev, osud ho nasmeroval  
práve na hudobnú cestu. V rokoch 1978 

CATERHAM 
SUPERLIGHT 2.0

Pri pohľade na tento automobil neje-
den milovník štvornohých tátošov zatají 
dych. Auto svojím vzhľadom pripomína 
staré motorové vozidlo, no jeho aktuálne 
vlastnosti, skrátka, idú s dobou. 
Je to stopercentne originálny 
automobil, výrobcovia ho pre-
zentujú ako športové motorové 
vozidlo,  ktoré v sebe zahŕňa 
štipku no stalgie uplynutých dáv-
nych čias.

Kabriolet Caterham Su-
perlight vyšiel z dielne Colina 
Chapmana - jedného z najzná-
mejších anglických konštrukté-
rov. Colin predstavil verejnosti 
prvý Super Seven v  roku 1957 
a odvtedy sa venuje konštrukcii a 
rozvoju automobilov tej najvyššej  
kvality. Za ním však stojí fi rma 
Lotus. Od roku 1973 je Super Se-
ven vyrábaný dcérskou spoločnosťou fi rmy 
Lotus, ktorou je fi rma Caterham. 

Vozidlo z tejto dielne vám dovolí po-
znať jazdné vlastnosti na úrovni závod-
ných pretekárskych vozidiel a zárukou je 
radosť z jazdy a dokonalý pôžitok. Uveď-
me aspoň základne vlastnosti prezento-
vaného modelu - Ceterham Superlight 
2.0: objem jeho batožinového priestoru 
- 155 litrov, pohotovostná hmotnosť- 500 

kg, druh motora - radový, umiestnenie 
motora - vpredu, pozdĺžne, zdvihový ob-

jem - 1997 ccm, počet valcov - 4, počet 
ventilov - 16, predné brzdy sú kotúčové 
s vnútorným chladením a zadné brzdy 
nemajú chladenie, sériový rozmer pneu-
matík - 195/60 R 15. Dodajme ešte, že 
auto je dvojdverové a jedinou z jeho ne-
výhod je malý počet miest, totiž - okrem 
šoféra sa do auta zmestí len jeden spolu-

jazdec, chýba tiež klimatizácia, no 
ako vieme, v kabriolete to nemusí 
byť problém.

Pokiaľ ide o dátum uvedenia 
tohto vozidla na trh, je to júl 2006. 
V tom istom roku bol Caterham 
Superlight 2.0 vyrobený. To sú 
niektoré základné informácie, ktoré 
výrobca ponúka možným záujem-
com. Na jeho internetovej stránke 
nájdete informáciu, že priebežné 
vylepšenia sú zamerané na splne-
nie náročných požiadaviek súčas-
ných zakazníkov. Ak patríte medzi 
nich, stačí len zájsť do renomova-
ných autosalónov a opýtať sa, čo 
všetko ešte spomínaný model po-

núka. Je toho určite oveľa viac. (lo)   

- 1981 diaľkovo študoval na Strednej kni-
hovníckej škole v Brne a zároveň určitý 
čas študoval aj na Technickej univerzite 
v Ostrave. Popritom spieval, písal vlastné 
texty a hral na gitare i na heligónke - hu-
dobných nástrojov, bez ktorých si Jaromíra 
Nohavicu nemožno ani predstaviť. 

Do povedomia verejnosti sa dostal ako 
textár v roku 1981 - s piesňou Lásko voníš 
deštěm v podaní Marie Rotrovej. Nasledo-
vala spolupráca s mnohými známymi i me-
nej známymi umelcami. Okolo roku 1988 
vydal niekoľko zaujímavých LP platní – de-
but Darmodej, neskôr platne: Mikymau-

zoleum, pesničky pre deti - Tri prasiatka, 
Divné století, Moje smutné srdce, Babylon 
a mnoho ďalších LP platní i CD albumov. 
Sú to len niektoré z titulov, ktoré má Jarek 
na svojom konte. Jednou z jeho najväč-
ších hodnôt je  jeho prirodzenosť. Jarek sa 
nehrá na pop-hviezdu a neskrýva, že má 

za sebou mnoho ľudských zlyhaní 
a chýb.

V priebehu posledných rokov 
pravidelne účinkuje na festivaloch 
v Čechách a na Slovensku, no aj 
okruh poľských fanúšikov sa neustá-
le rozširuje. Séria jeho posledných 
koncertov naplánovaná na polovicu 
apríla sa neuskutočnila v dôsledku 
leteckej katastrofy v Smoleňsku. 

Zaujímavým počinom na poľskej 
hudobnej scéne je výber piesní z via-
cerých albumov Jaromíra Nohavicu. 
Texty boli preložené do poľského ja-
zyka, vzniklo tak zaujímavé dvojcé-

dečko - Świat według Nohawicy (Svet podľa 
Nohavicu). Jarkove texty v poľskom vydaní 
spievajú, napr.: Wolna Grupa Bukowina, 
Edyta Geppert, Stanisław Soyka, Zbigniew 
Zamachowski. Ak sa vám naskytne príleži-
tosť vypočuť si tieto piesne, neváhajte ani 
chvíľu, oplatí sa to! (lo)  

 



ZUZKA VARÍ

Umenie a varenie

Čo na obed?
Máčanka - špecialita východu

1 l šťavy z kyslej kapusty, 5 dkg orav-
skej slaniny, trocha masti, 10 dkg hladkej 
múky, soľ, starší chlieb.

Pokrájanú slaninu opražíme na masti. 
Zasypeme polovicou múky a upražíme do 
hneda. Zalejeme vodou z kapusty, rozmie-
šame a necháme chvíľu vrieť. Druhú polo-
vicu múky rozmiešame vo vode a vlejeme 
do polievky. Osolíme a ešte povaríme. Po-
dávame s opraženými kockami chleba. 

Filé po arabsky
600 g fi lé, soľ, 3 strúčiky cesnaku, 

mletá sladká aj pálivá paprika, 40 g oleja, 
citrónová šťava.

Čiastočne rozmrazené fi lé rozdelíme 
na plátky, osolíme a potrieme cesnakom 
zmiešaným s obidvoma paprikami (pálivej 
len málo) a dáme na pekáč s olejom. Pe-
čieme mierne asi 20 minút. Podľa potreby 
podlejeme a prelievame vypečenou šťa-
vou. Krátko pred dopečením nakvapkáme 
na fi lé citrónovú šťavu. Podávame s vare-
nými zemiakmi a šalátom.

Zákusky
Makový koláč 
s čokoládou

2 hrnčeky kryštálového cukru, 3 vaj-
cia, 1 hrnček ryžového mlieka, 1 hrnček 
oleja, 1 hrnček nemletého maku, 1 jabl-
ko, 1 hrnček kukuričnej múky hladkej, 
1,5 hrnčeka bezlepkovej múky špeciál.
Na potretie: kyslastý lekvár, čokoládová 
poleva zo 100 g bezlepkovej čokolády a 
2 ČL palmového tuku.

Vymiešame žĺtka a cukor na penu. 
Môžeme pridať 3 PL horúcej vody. Trochu 
cukru si odložíme do bielok na sneh. Pri-
dáme mlieko, olej, nemletý mak, najem-
no postrúhané jablko a nakoniec múku. 
Premiešame. Urobíme sneh a opatrne ho 

vmiešame do cesta. Vylejeme na plech 
pokrytý papierom a upečieme - na 180 ˚C 
20-25 minút. Po vychladnutí natrieme lek-
várom, najlepšie ríbezľovým a polejeme 
čokoládovou polevou - nad parou rozpus-
tíme 1 tab. bezlepkovej čokolády a 1-2 ČL 
palmového tuku. 

Šaláty
Hlávkový šalát s kyslým 

mliekom
2 väčšie hlávky šalátu, 4 dl kyslého 

mlieka, soľ, citrónová šťava, 1 vajce uva-
rené natvrdo, pažítka.

Hlávky šalátu očistíme, rozoberieme 
na lístky a umyjeme pod tečúcou vodou. 
Mlieko so soľou a citrónovou šťavou roz-
šľaháme a zalejeme ním šalát. Uvarené 
vajce postrúhame a posypeme ním každú 
porciu. Ozdobíme umytou a posekanou 
pažítkou.

(Zdroj: recepty.sk)

František Kolkovič

JASNÉ SLOVO
Treba jasné slovo povedať,
na ktoré čaká moja rodná zem
tak ako učila ma vlastná mať,
v rodnej reč i povedať to chcem.

Nec h aj kameň rodí nám tu chlieb,
trebárs je čierny, chutný však,
neč akať na nástup nových bied
ak svet  začne točiť naopak.

Dá sa pomes tiť v slove básnikovom
ten obsah kraja môjho veliký,

čo prosí, čo želá si jasné slovo
pri sprievode severákov muziky?

To moje slovo, slovo jasné,
to slovo úcty s vôňou chleba,
uloženej do najskromnejšej básne
dôrazne predsa dopovedať treba.

Ak máme ísť  napred, nikdy spiatky,
to jasné slovo, slovo čist é
aj onen krajec  čierny, hladký
musí znieť , nec h sú aj rána hmlist é.

Musí vyjadrovať úzkosti a nádeje,
musí znieť  od ranných zôr.
Vtedy, keď severák nám zaveje
a aj keď slnko kles ne za obzor.
(1961)
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NORDIC WALKING   
czyli jak maszerować 

po zdrowie
Wystarczy tylko chęć do ruszenia się 

z domu, sportowe buty i kijki, żeby upra-
wiać nordic walking (czytaj nordik łoking). 
To sport dla każdego – bez względu na 
wiek, kondycję czy tuszę. I można cie-
szyć się nim wszędzie – na ulicy, łące, 
w górach. To sposób aktywności dla osób, 
które w wyniku wypadków lub z innych 
przyczyn straciły częściowo sprawność fi -
zyczną. Skuteczny jest także dla tych, któ-
rzy mają lekki niedowład kończyn dolnych. 
Jest idealnym rozwiązaniem dla ludzi, któ-
rzy skarżą się na bóle stawów, kręgosłu-
pa, miednicy, kolan i kostek. Szczególnie 
odciążone są stawy, co jest istotne dla 
osób starszych. Nordic walking usprawnia 
układ oddechowy i sercowo-naczyniowy, 
zwiększa pobór tlenu o 20-40%, w zależ-
ności od intensywności wbijania kijków. 
Technika kroku i kijki wymuszają pozycję 
wyprostowaną, co wpływa korzystnie na 
kręgosłup i pogłębia oddech. Oprócz mię-
śni nóg i pośladków pracują też mięśnie 
rąk, klatki piersiowej, brzucha pozwala 
to nieco spalić więcej kalorii niż podczas 
chodzenia. Jak się więc okazuje można 
go uznać za dobrą formę odchudzania – 
zrzucania zbędnych kilogramów.  Daje po-
prawę ogólnego samopoczucia  i komfortu 
psychicznego – zwiększa bezpieczeństwo 
chodu przy użyciu kijków, poprawę nastro-
ju i dobrą zabawę. Regularnie uprawiany 
może wysoko podnieść sprawność ogól-
ną.

Bardzo ważną sprawą jest opanowanie 
prawidłowej techniki nordic walking. Tylko 

KWIATY 
W KOSMETYCE

Kwiaty w kosmetyce, nie tylko pięk-
nie pachną, ale też nawilżają skórę, od-
żywiają ją oraz koją wszelkie podrażnie-
nia. Są również bardzo delikatne. Bez 
obaw więc mogą po nie sięgnąć panie 
w każdym wieku. Dla naszej skóry nie 
ma przecież nic lepszego od tego, co 
proponuje natura. 

Róża 
Jest zdecydowaną faworytką kosme-

tologów. Wyciąg z jej płatków od wieków 
stosuje się w kremach i balsamach. A to 
dlatego, że ma on wszechstronne wła-
ściwości pielęgnacyjne: dobrze nawilża, 
odżywia i uelastycznia skórę oraz rozja-
śnia przebarwienia. Można go spotkać w 
kosmetykach do każdego rodzaju cery; 
nawet naczynkowej, bo wzmacnia on rów-
nież kruche naczynia krwionośne. Jego 
walory zapachowe sprawiły, że często do-
daje się go także do balsamów do ciała, 
żeli pod prysznic, płynów do kąpieli. Owo-
ce dzikiej róży zbiera się w sierpniu i wrze-
śniu. Są one bogate zwłaszcza w witami-
nę C - mają jej 10%, ale także witaminy: 
A, B, P, K, E oraz karoten, garbniki, kwasy 
organiczne i fl awonoidy. Szczególnie po-
leca się je w walce z przeziębieniem, przy 
problemie pękających naczynek krwiono-
śnych oraz kamicy żółciowej i nerkowej. 
Jest pomocna także w czasie narażenia 
na dużą ilość stresu, brak snu oraz przy 
biegunkach. Z owoców dzikiej róży można 
pozyskać olej, który nadaje się do leczenia 
stanów zapalnych skóry, oparzeń i trudno 
gojących ran.

Słonecznik 
Często nazywa się go kwiatem słoń-

ca. Ze względu na dużą zawartość olejów 
roślinnych słonecznik zwyczajny znalazł 
szerokie zastosowanie w produkcji ko-
smetyków. Olejów używa się do produkcji 
preparatów kosmetycznych o działaniu 
nawilżającym, regenerującym, uelastycz-
niającym i ochronnym. Olej słoneczniko-

wy zawiera duże ilości kwasu linolowego. 
Defi cyt tego kwasu nienasyconego jako 
składnika błon biologicznych, powodo-
wanego procesami wolnorodnikowymi 
stanowi częstą przyczynę zakłóceń w 
funkcjonowaniu membran jako barier 
chroniących komórkę przed nadmierną 
utratą wody. Kąpiele z dodatkiem od-
waru słonecznikowego stosowane są w 
stanach zapalnych skóry, owrzodzeniach 
oraz wybroczynach podskórnych. Wita-
miny zawarte w wyciągu słonecznikowym 
wykazują działanie przeciwutleniające 
poprzez hamowanie procesów wolnorod-
nikowych, co w następstwie wzmacnia 
ochronną warstwę naskórka, zapobiega 
utracie wody oraz uelastycznia skórę. 
Wyciągi z kwiatów słonecznika dodawane 
są do kremów i toników przeznaczonych 
dla cery dojrzałej. 

Rumianek 
Te kwiatki znamy z babcinego ogród-

ka. Wyglądają delikatnie i takie też mają 
właściwości. Wyciąg z nich wspaniale ła-
godzi podrażnioną cerę. Zawiera bowiem 
naturalne substancje przeciwbakteryjne, 
które ułatwiają gojenie i koją skórę. Ma 
w składzie także silnie działające sub-
stancje odżywcze, pobudzające odnowę 
komórkową. Kremy z rumiankiem są naj-
częściej przeznaczone dla cery suchej, 
wrażliwej i alergicznej. 

Mam nadzieję, że teraz przychylniej 
spojrzycie na kwiaty w waszych ogród-
kach i odkryjecie nie tylko ich walory wi-
zualne. Pozdrawiam i do zobaczenia za 
miesiąc!

 Dawid
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wtedy przyniesie on korzyści zdrowotne. 
Rozpoczynając naukę pamiętamy, że na 
kijkach się nie opieramy jak na lasce, ale 
się nimi odpychamy jak podczas biegu 
narciarskiego. I tak: 

- idź, ciągnąc kijki za sobą, mięśnie 
barków rozluźnione, plecy wyprostowa-
ne

- zaciśnij palce na kijkach, wciąż cią-
gnij je za sobą, ale postaraj się trzymać 
ręce wyprostowane w łokciach

- wbij prawy kijek (na wysokości pięty 
lub tuż za nią), wykonując jednocześnie 
krok do przodu lewą nogą

- kiedy ręka z kijkiem pozostanie 
za tobą, przenieś na niego ciężar ciała, 
odciążając stawy, i mocno się odepnij, 
w momencie odepchnięcia otwórz dłoń 
i rozluźnij mięśnie rąk – kijek powinien 
być  mniej więcej w połowie długości kro-
ku.

Kijki trzyma się blisko ciała, pod ką-
tem ok. 60˚ w stosunku do podłoża. Do-
dać należy, że dla wyuczenia i utrzyma-
nia poprawnej techniki chodu, konieczny 
jest prawidłowy dobór kijków. Znaczenie 
ma ich długość, elastyczność i wytrzy-
małość. Ustalając długość kijków można 
stosować wzór – 0,68 x wzrost, lub tak 
dobrać długość by stojąc w pozycji spo-
czynkowej zachować kąt prosty w stawie 
łokciowym. Przy doborze długości nale-
ży brać pod uwagę poziom sprawności, 
elastyczność i ruchomość w stawach. Im 
lepsza sprawność, tym bardziej  uzasad-
nione jest używanie kijków dłuższych. 
Osoby początkujące i nie charakteryzu-
jące się wysoką sprawnością powinny 
używać kijków proporcjonalnie niższych. 
O pozostałych dwóch cechach kijków de-
cyduje materiał z którego są wykonane 
– różne proporcje włókien węglowych 
i szklanych. Zasadą doboru kijków po-
winno być, że im bardziej intensywne 
i częstsze są treningi, im większy stopień 
trudności wykonywanych ćwiczeń, im 
trudniejsze warunki terenowe, tym kijki 
powinny być twardsze i lżejsze.

Niewątpliwie wciąż rozwijająca się 
i zyskująca na popularności forma ćwi-
czeń Nordic Walking może stać się sil-
nym „narzędziem” i dodatkową metodą 
usprawniania we współczesnej, kom-
pleksowej rehabilitacji, w różnych obsza-
rach jej zastosowania.

Józefa Pieronek
        mgr fi zjoterapii

Szybki podział 
nieruchomości

Jeśli istnieje zgodność co do podzia-
łu można to załatwić drogą sądową, albo 
poprzez spisanie umowy u notariusza. 
Jeśli nie ma zgodności co do podziału po-
zostaje tylko droga sądowa. 

Postępowanie sądowe jest tańsze. 
Wniosek o podział spadku może złożyć 
każdy ze spadkobierców. Nie ma na to 
żadnych ograniczeń czasowych. Przy 
składaniu wniosku do sądu o podział 
spadku pobierana jest opłata sądowa 
– 500 zł lub 300 zł (gdy wszyscy spadko-
biercy są zgodni co do sposobu podzia-
łu). Do 500 zł trzeba czasami doliczyć 
ewentualne dodatkowe koszty sądowe 
(np. wycena majątku przez biegłego). 

Wniosek należy złożyć w sądzie rejo-
nowym właściwym dla ostatniego miejsca 
zamieszkania spadkodawcy. Wzór takie-
go wniosku można znaleźć np. na stro-
nach internetowych. Do wniosku należy 
dołączyć: postanowienie sądu wydane po 
postępowaniu spadkowym (stwierdzające 
nabycie spadku), wypis z księgi wieczy-
stej nieruchomości, wstępny plan podzia-
łu nieruchomości. Sąd wtedy występuje 
do gminy o wskazanie, czy propozycja 
podziału jest zgodna z planem zagospo-
darowania przestrzennego lub warunka-
mi zabudowy. Poza tym wielkość uzyska-
nych działek musi być zgodna z ustawą o 
zagospodarowaniu przestrzennym. Jeśli 
gmina odpowie pozytywnie, sąd podzieli 
nieruchomość (a także pozostały mają-
tek).

Jeżeli zaś chodzi o podział tylko na 
podstawie umowy zawartej u notariusza, 
należy najpierw skierować wniosek (z 
własnym planem) o podział nierucho-
mości lub działki do wójta, burmistrza 
albo prezydenta miasta. Składa się go w 
wydziale urzędu gminy zajmującym się 
sprawami geodezyjnymi. Uzyskuje się 
wtedy zatwierdzony urzędowo szcze-
gółowy projekt podziału nieruchomości. 
Później można spisać umowę podziału u 
notariusza. Opłata notarialna za podział 
majątku zależy od jego wartości. Następ-
nie trzeba wystąpić o założenie nowych 

ksiąg wieczystych dla odrębnych już nie-
ruchomości. 

Podpis na karcie płatniczej
Złożenie podpisu na karcie to obo-

wiązek jej posiadacza, wynikający z re-
gulaminu większości polskich banków. 
Ta konieczność ma swoje praktyczne 
uzasadnienie. Mianowicie, jeśli karta 
zostanie ukradziona, złodziej mógłby ją 
podpisać i w efekcie posługiwać się nią 
bez najmniejszych przeciwwskazań. Co 
więcej, w takim przypadku bank może 
zrzec się odpowiedzialności za trans-
akcje dokonane z użyciem skradzionej 
karty. Nie można by było liczyć na zwrot 
kosztów operacji opiewających na sumę 
większą niż 150 Euro. Dlatego dla wła-
snego bezpieczeństwa warto dopełnić 
obowiązku i podpisać kartę.

Utrata dowodu osobistego
Po stracie dowodu osobistego należy 

to jak najszybciej zgłosić na policję (jeśli 
go zgubisz, zgłaszasz to od razu do urzę-
du gminy). Funkcjonariusz przekazuje tę 
informację do Centralnej Kartoteki Rze-
czy Utraconych w Wyniku Przestępstwa. 
Trzeba też prosić o wydanie zaświadcze-
nia, że utrata dokumentu została zgło-
szona. Jest ono przydatne przy załatwia-
niu spraw w urzędach.

 Utratę dowodu należy też zgłosić do 
najbliższego urzędu gminy. Nie musi to 
być urząd właściwy ze względu na miejsce 
zamieszkania. Urząd gminy musi ci wydać 
zaświadczenie, które jest ważne do chwili 
wyrobienia nowego dokumentu.

Dobrze jest też zgłosić ten fakt w 
banku, w którym masz konto i pokazać 
zaświadczenie z policji lub urzędu gminy 
i zażądać by wydano ci potwierdzenie, że 
zgłosiłaś zaginięcie.

Zagrożenia, gdy nie zgłosisz zaginię-
cia: na podstawie dowodu złodziej może 
zaciągnąć kredyt lub kupić na raty dro-
gi sprzęt, wziąć pożyczkę na twoje na-
zwisko a ty będziesz musiał to spłacać. 
Jeżeli zaś ten fakt zostanie zgłoszony 
od razu, nie będziesz odpowiadał za nie-
swoje długi. (aj)
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NÁŠ TEST

STE IDEÁLNA MATKA?
1. Skupina žiakov z triedy, ktorú navštevuje vaše 

dieťa, chodieva poza školu. Ste si istá, že 
medzi nimi nie je aj váš potomok?

a) nech má akékoľvek známky, nechodieva poza 
školu, b) chodieva poza školu, aj keď nemá 
strach z písomiek, c) neviem, ale overím si to.

2. Dcéra sa zaľúbila do staršieho chlapca. 
Zdôverí sa vám?

a) áno, viem všetko o jej láskach,  b) nezdôverí, 
ani keby som sa jej na to spýtala, c) nie je to až 
také dôležité.

3. Kamarát vášho syna sa dostal do zlej spoloč-
nosti. Povie vám to syn?

a) áno, vychovávame ho tak, aby sa nám zdô-
veroval, b) informácie o priateľoch musíme z 
neho ťahať ako z chlpatej deky, c) spomenie 
to len niekoľ kými slova.

4. Viete, kam chodieva vaše dieťa v sobotu 
večer a s akou spoločnosťou sa schádza?

a) áno, vždy; b) väčšinou nie; c) ako kedy.
5. Poznáte tohtotýždňový hudobný idol 

vášho dieťaťa?
a) samozrejme áno; b) neviem a ani ma to neza-

ujíma; c) príliš často mení idoly, je ťažké zapa-
mätať si ich.

6. Zhovárali ste sa o jeho pr vej sexuálnej 
skúsenosti?

a) áno, o všetkom sa otvore ne zhovárame; b) 
pozhovárame sa o tom, ak prejaví záujem; c) 
prešli sme to pár slovami.

7. Poznáte priateľov svojho dieťaťa a ich ro-
dičov?

a) väčšinu určite áno; b) len dvoch alebo troch 
najbližších priateľov; c) poznám väčšinu 
z nich.

8. Viete, čo je najväčším problémom vášho 
dieťaťa?

a) áno; b) nie; c) zdá sa mi, že nemá ťaž kosti.
9. Viete, ako sa zabáva vaše dieťa, keď je 

doma sa mo?
a) zvyčajne sa dohovoríme, čo bude robiť; b) 

necháme to na ňom, sú to jeho voľné chvíle; 
c) ako kedy.

Vyhodnotenie:
Väčšina odpovedí „a“: Ostatné matky vám 
môžu závidieť! Riadite sa heslom - radšej pred-
chádzať, než plakať! Vášmu oku neunikne nič. 
Stojí vás to veľa energie, ale má te dieťa pod kon-
trolou. Určite z neho vychováte slušného človeka, 
dajte však pozor, aby sa mu vaša starostlivosť 
neprejedla a nezačalo vám robiť natruc.
Väčšina odpovedí „b“: Ťažko povedať, či to, čo 
o dieťati neviete, je výsledok liberálnej výchovy, 
alebo jednoducho všetko nestíhate. Sloboda je 
to najkrajšie, čo môžete dieťaťu dať, ale iba vte-
dy, ak to neprinesie problémy. Dajte pozor, aby 
vás nezaskočil zlý vplyv rovesníkov na dieťa.
Väčšina odpovedí „c“: Lietate od mantinelu 
k mantinelu. Raz sa zaujímate o všetko, potom 
o nič. Určite máte systém, ako sa dozvedieť, 
čo sa dozvedieť chcete, neznamená to však, 
že kedykoľvek smiete surovo vstúpiť do jeho 
sveta. Keď sa dokážete dozvedieť nejaké ta-
jomstvo inak, zrejme nájdete aj nové témy na 
rozhovor. (aj)   

BLÍŽENCI (21.5.-21.6.)
Ak podnikáš, tvoj zisk bude horší 

ako v predchádzajúcom mesiaci. Čaká ťa 
veľa práce, pretože budeš musieť urobiť 
aj to, čo robil doteraz niekto iný. Budeš 
mať málo času pre seba aj pre rodinu. Pri 
takom návale práce nezabúdaj na svoje 
zdravie. Dostaneš zaujímavý darček.

RAK (22.6.-22.7.)
Prvá polovica mesiaca bude veľmi 

priaznivá. Nájdeš nových známych, a ak 
hľadáš prácu, dostaneš zaujímavé ponu-
ky. V rodine bude vládnuť láska a neha. 
Možno získaš aj viac peňazí. A dokon-
ca možno nájdeš aj svoj vysnívaný byt. 
V druhej polovici mesiaca budeš mať málo 
času.

LEV (23.7.-23.8.)
Aj keď nebudeš mať vždy dostatok 

sily, budeš so sebou spokojný. Tvoj part-
ner bude voči tebe vnímavejší ako dote-
raz. Aj v podnikaní čakajú na teba lepšie 
časy. V prvej polovici mesiaca sa môže 
objaviť niekoľko nepriaznivých dní, ale 
druhú polovicu prežiješ bez problémov.

PANNA (24.8.-23.9.)
Máš v sebe veľa sily. Aj keď veríš, 

že tvoja budúcnosť je skvelá, budeš sa 
musieť v jej prospech trochu napracovať. 
A najbližší mesiac bude pre teba naozaj 
pracovitý. Budeš musieť dobre hospodáriť 
s časom, aby si si našiel aspoň chvíľku na 
odpočinok. 

VÁHY (24.9.-23.10.)
Máš talent v hodnotení situácie 

a si naozaj bystrý. Aj keď tvoja situácia 
nie je príliš priaznivá, to, čo teraz urobíš, 
ti v budúcnosti prinesie ovocie. Aj keď tvr-
do stojíš za svojimi rozhodnutiami, tvoja 
neochvejnosť sa tento mesiac trochu za-
chveje. Ťažké chvíle rýchlo prekonáš.

ŠKORPIÓN (24.10.-22.11.)
Rád rozmýšľaš nad každou drob-

nosťou. Nezabúdaj, že samotné premýš-
ľanie o problémoch však nikdy nič nevy-
riešilo. Aj keď to nie je také jednoduché, 
urob si poriadok so svojimi myšlienkami 
relaxom alebo meditáciou. Inak bude me-
siac pre teba pozitívny.

STRELEC (23.11.-21.12.)
Čaká ťa priaznivý mesiac. Prvý 

týždeň bude podľa tvojich prianí. Máš 
šancu skončiť veci, ktoré dlhodobo nemô-
žeš ukončiť. V druhej dekáde by si si mal 
dať pozor na jazyk. Hľadáš si partnera? 
Možno ho nájdeš. Koncom mesiaca sa 
na teba usmeje šťastena – možno aj po 
fi nančnej stránke.

KOZOROŽEC (22.12.-20.1.)
V prvom týždni ťa čaká mnoho pe-

ňažných výdavkov, ktoré si však plánoval. 
Budeš mať dosť práce. Aj keď sa v dru-
hej dekáde môžu objaviť neporozumenia 
s najbližšími, snaž sa to rýchlo urovnať. 
Koniec mesiaca sa bude niesť v pozitív-
nom duchu – budeš plný sily a energie.

VODNÁR (21.1.-18.2.)
Čaká ťa priemerný mesiac. Dávaj 

si pozor na zdravie. Väčšie výdavky ti 
môžu zhoršiť náladu. Začiatkom druhej 
dekády sa ti však opäť polepší. Doma 
sa však nebudeš cítiť najlepšie, preto by 
nebola na zahodenie nejaká cesta. Kon-
com mesiaca sa naozaj šetri a neprepra-
cuj sa. 

RYBY (19.2.-20.3.)
Pomaly vchádzaš do priaznivého 

obdobia. V prvom týždni získaš rôzne vý-
hody. Budeš spokojný aj v podnikaní. Do-
staneš nové zaujímavé nápady. Aj partner 
ťa obdarí množstvom nehy a lásky. Sila do 
práce ťa nebude opúšťať. A možno sa ti 
podarí vyriešiť aj staré rodinné problémy.

BARAN (21.3.-20.4.)
Na začiatku mesiaca nebudeš 

ani vedieť, kde ti hlava stojí, toľko budeš 
mať práce. Budeš mať problémy sám so 
sebou. To našťastie však rýchlo ustúpi. 
Začne sa ti trochu viac dariť nielen v prá-
ci, ale aj v súkromnom živote. Príliš však 
nediskutuj, aby si sa zbytočne s niekým 
nepohádal.

BÝK (21.4.-20.5.)
Na začiatku mesiaca ťa čaká 

množstvo práce, s ktorou nebudeš natoľko 
spokojný, ako by si očakával. Druhý týž-
deň mesiaca bude nad očakávania dobrý. 
Pokoj na duchu ťa nebude opúšťať. Bude 
sa ti dariť aj v podnikaní. Druhá polovica 
mesiaca bude taktiež vydarená. (ms)
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AKO JE TO SPRÁVNE?
Milí čitatelia, často sa pýtate na správny preklad slov, preto sme sa rozhodli, 

že na vašu žiadosť budeme uverejňovať niektoré poľské a slovenské frázy a slo-
vá, ktoré sa využívajú v oblasti administratívy, stavebníctva, poľnohospodárstva, 
reklamy, dopravy a spojov, ekonómie, turistiky a pod. 

V POĽŠTINE: V SLOVENČINE:

kir čierne smútočné súkno
żałoba narodowa štátny smútok
kampania kampaň
kampania wyborcza volebná kampaň
prowadzić kampanię viesť kampaň
zaopiniować kandydaturę posúdiť kandidatúru
joint-venture joint venture
spółka joint-venture spoločnosť joint venture, podnik so 

zahraničnou účasťou
incompatibilitas nezlučiteľnosť
incest, kazirodztwo incest, krvismilstvo

- Prečo si zrušil zasnúbenie s Ma-
rienkou? Veď ste sa mali v zime brať. 
- No, ale rozmyslel som si to, keď som vi-
del, s akou silou práši koberce.

*  *  *
Vojna:
Po hranici beží vojak s bielou zá-

stavou v ruke a kričí: - MIER! MIER!
A ostreľovač z druhej strany kričí: - Však 
mierim, len sa toľko nehýb!

*  *  *

Chlapík ide domov z práce a tu vidí, 
ako na chodníku sedí bezdomovec a má 
jednu ruku vystretú. Chlapík si myslí: - Je 
to chudák, pomôžem mu a hodí mu päť 
korún a pokračuje. Na druhý deň to isté. 
Hodí mu päť korún a pokračuje. Tretí deň 
sa to opakuje. Keď však ide domov z prá-
ce na štvrtý deň, bezdomovec má vystre-
té obe ruky. Chlapík sa pristaví a pýta sa 
ho, že prečo. Bezdomovec mu odpovedá: 
- No, obchody idú, tak som sa rozhodol, 
že si otvorím pobočku. 

*  *  *
Ide veľmi podnapitý muž domov. 

Cestou sa mu spraví nevoľno, nuž sa 
vyvracia do kontajnera na smeti. Zra-
zu odtiaľ vyskočí mačka. Opitý muž sa 
poškrabe po hlave a začudovane vraví: 
- A teba som kedy zjedol? 

*  *  *
Na zastávke čaká tehotná žena. Vidí 

ju malý chlapec, ktorý sa pýta mamičky, 
prečo má také veľké brucho. Mama mu 
odpovie, že tá teta čaká bábätko. Chlap-
ček sa s pochopením obzerá po ostatných 
čakajúcich. V tom zbadá jedného veľmi 
tlstého pána. Príde k nemu a opýta sa: 

- Ujo, aj vy čakáte bábätko? 
- Nie, ja čakám autobus. 
Chlapec sa zamyslí a povie: 
- No to som si mohol myslieť. 

*  *  *
- Ocko, prečo sa musím učiť angličtinu? 

- Vieš synček, po anglicky hovorí pol sveta. 
- A to nestačí? 

*  *  *
Ide brunetka okolo salaša a vidí baču, 

ako pasie ovce. Pristaví sa a vraví mu: 
- Aké krásne ovečky.
Bača polichotený jej odpovedá: 
- No slečna, keď uhádnete koľko ich je, 

tak vám jednu darujem.
Brunetka hneď vystrelí:
- 156.
Bača šokovaný, presne na chlp. 
- No, čo už, tak si jednu vyberte.
Tak brunetka schmatne prvú a tlačí ju 

do auta. Bača hovorí: 
- Slečna, keď uhádnem pôvodnú farbu 

vašich vlasov, vrátite mi môjho psa?
*  *  *

Pred novým obchodom v lese stojí 
dlhá fronta zvieratiek. Príde zajac a posta-
ví sa dopredu. Vidí ho medveď a kričí:

- Nebudeš sa predbiehať! - a zahodí 
ho preč.

Zajac vstane a ide znova dopredu. 
Zas ho medveď vidí, vynadá mu, chytí ho 
a zahodí preč. Zajac sa zdvihne, opráši a 
hovorí:

- Do hája, ja snáď dnes neotvorím!
*  *  *

Idú 3 blondínky na motorke a zastavia 
na križovatke. Zasvieti červená a hovoria: 

- Jeej, tá je krásna!!! 
Zasvieti oranžová a hovoria: 
- Tá je ešte krajšia!!! 
Zasvieti zelená a hovoria: 
- Tá je najkrajšia!!! 
Zasvieti znova červená a hovoria: 
- Tú už sme videli, tak poďme!!!

Na jar každý kvitne...
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Najlepšia dovolenka
Viete, ktorá z krajín je pokladaná za 

jednu z najlepších destinácií cestovného 
ruchu? Turecko ako prázdninovú destiná-
ciu označili dovolenkári v Európe za víťaza 
letnej turistickej sezóny 2010. Dopyt po 
cestovnom ruchu (CR) je opäť na vzostu-
pe a u dovolenkárov sa Turecko teší veľkej 

popularite, zistil to na základe najnovšej 
analýzy panel distribúcie CR nadnárodnej 
spoločnosti GfK v rámci prieskumu trendov 
v európskom turizme. Z údajov o rezervá-
ciách, ktoré poskytli cestovné kancelárie, 
vyplýva, že Turecko je pre Britov, Nemcov 
a Holanďanov druhou najpopulárnejšou 
dovolenkovou destináciou po Španielsku. 
Na treťom mieste skončilo Grécko. Kým 
Španielsko a Grécko zaznamenali v po-
rovnaní s minulým rokom straty, Turecko 
pokračuje v silnom raste na monitorova-
ných trhoch cestovného ruchu. (zdroj: ak-
tualne.sk)

Pozor na solárium!
Ľudia, ktorí pravidelne navštevujú so-

láriá, si od nich môžu vybudovať závislosť, 
podobne ako od alkoholu či iných návyko-
vých látok. Nové zistenia stupňujú tlak na 
reguláciu solárií, ktoré Medzinárodná agen-
túra pre výskum rakoviny (IARC) minulý 
rok preradila z kategórie „pravdepodobne 
spôsobuje rakovinu“ do kategórie „spôso-
buje rakovinu“. Soláriá sa tak dostali medzi 
jednoznačné karcinogény, ako je tabak či 
azbest. Nové zistenia amerických vedcov 
z Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 
v New Yorku upozorňujú, že závislosť od 
solárií môže vzniknúť až u tretiny mladých 
ľudí. S podobnými závermi, len na menšej 
vzorke respondentov, prišli vedci už pred 
štyrmi rokmi. Vedkyňa Catherine Moshero-
vá teraz požiadala 421 študentov vysokých 
škôl o vyplnenie dvoch dotazníkov, ktoré 
boli prakticky zhodné s testami na zistenie 
závislosti od návykových 
látok, len alkohol a 
drogy zamenila za 
soláriá.  V dotaz-
níkoch boli otázky 
ako: „Skúšali ste 
skrátiť čas strá-

vený v soláriách, no nepodarilo sa vám to?“ 
Alebo: „Zameškali ste niekedy povinnosti 
či naplánované stretnutie, pretože ste sa 
rozhodli ísť radšej do solária?“ Z odpovedí 
vyplynulo, že soláriá pravidelne navštevuje 
229 opýtaných, a to v priemere 23-krát za 
rok. Až 39 percent užívateľov solárií vyšlo 
aspoň z jedného testu s označením „závis-
lý“ a 30 percent došlo k tomuto výsledku v 
oboch dotazníkoch. Podľa Mosherovej to 
môže signalizovať, že na zníženie využí-
vania solárií nebude stačiť len osveta, ale 
bude potrebná aj odborná terapia využíva-
ná pri liečbe „tradičných“ závislostí. Výsled-
ky zverejnila v žurnále Archives of Dermato-
logy. (zdroj: PRAVDA)

Počítačové hry – 
áno, alebo nie?

Hranie počítačových hier nevedie k 
zlepšeniu výkonnosti mozgu. K tomuto 
záveru dospeli britskí vedci, ktorí tvrdia, že 
hraním hier sa inteligenčný kvocient ľudí 
nezvýši. V rámci rozsiahlej štúdie vedci sle-
dovali šesť týždňov 11 430 ľudí a skúmali, 
aký vplyv, pokiaľ vôbec nejaký, má hranie 
počítačových hier. Zistili, že sa hráči síce 
zlepšujú v hraní hier, ale získaná schop-
nosť nie je prenosná, 
uvádza sa v záveroch 
správy uverejnenej 
v časopise Nature. 
Účastníci boli rozde-
lení do dvoch skupín, 
z ktorých jedna mala 
za úlohu hrať online 
hry určené na zlep-
šovanie pamäti, logického myslenia a ďal-
ších schopností. Trénovať týmto spôsobom 
mozog mali najmenej desať minút denne, 
trikrát týždenne v čase aspoň šiestich týž-
dňov. Druhá skupina nehrala žiadne hry, 
ale trávila čas surfovaním na internete a od-
povedala na otázky vyžadujúce všeobecné 
znalosti. Všetci boli pred štartom výskumu 
a po ňom podrobení testu IQ. Vedci zistili, 
že ľudia, ktorí trénovali mozog, neuspeli po 
šiestich týždňoch v teste lepšie ako ľudia, 
ktorí len browsovali po internete. „Štatistic-
ky nie je výrazný rozdiel medzi zlepšením, 
ktoré bolo u účastníkov, ktorí hrali hry na 
precvičovanie mozgu a tými, ktorí rovnaký 
čas brázdili internet,“ povedal Adrian Owen 
z Medical Research Council. Treba však 
poznamenať, že iná skupina vedcov zistila 
celkom iné poznatky. Aké? Že počítačové 
hry spôsobujú závislosť a deti, ktoré trávia 
veľa času za počítačom, majú rozličné chy-
by zraku. (zdroj: PRAVDA)
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Milí čitatelia, už teraz Vás srdečne pozývame na podujatia, ktoré budú spojené so slovenskou kultúrou na 
Orave, Spiši a v Krakove. V rámci programu vystúpia folklórne súbory, sólisti, hudobníci, umelci a uskutočnia sa 
výstavy. Podrobnejší program bude uvedený na plagátoch a pozvánkach.

Foto: L. Ostrowska, M. Smondek 
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TOWARZYSTWO SŁOWAKÓW 
W POLSCE

SPOLOK SLOVÁKOV 
V POĽSKU

POLECAMY NASZE WYDAWNICTWAPOLECAMY NASZE WYDAWNICTWA

TOWARZYSTWO SŁOWAKÓW 
W POLSCE

SPOLOK SLOVÁKOV 
V POĽSKU

Almanach, Słowacy w Polsce cz. VI, VII, VIII, IX, XI, Kraków . . . 10,00 zł

J. Ciągwa, J. Szpernoga, Słowacy w Powstaniu Warszawskim, 
Kraków 1994  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8,00 zł

Zbigniew Tobjański, Czesi w Polsce, Kraków 1994 . . . . . . . . . 10,00 zł

J. Ciągwa, Dzieje i współczesność Jurgowa, Kraków 1996  . . . 10,00 zł

H. Homza, St. A. Sroka, Štúdie z dejín stredovekého Spiša, 
Kraków 1998  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,00 zł

Miejsce w zdarzeniu – antologia współczesnych opowiadań słowackich, 
Kraków 1998  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 zł

Vlastimil Kovalčík, Klucz Światła – wybór poezji, Kraków 1998  13,00 zł

Pavol Országh Hviezdoslav, Dzieci Prometeusza (Deti Prometeusa), 
Kraków 1999  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 zł

Regina Adamska-Matusiak, Klasycyzująca poetyka Milana Rúfusa, 
Kraków 1999  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5,00 zł

Antologia współczesnej poezji słowackiej, w przekładach Bohdana 
Urbankowskiego, Kraków 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 zł

Julian Kwiek, Z dziejów mniejszości słowackiej na Spiszu i Orawie 
w latach 1945–1957, Kraków 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 zł

Anton Hykisch, Kochajcie królową, Kraków 2003 . . . . . . . . . . 15,00 zł

Pavel Vilikovský, Wiecznie zielony..., Kraków 2004 . . . . . . . . . 10,00 zł

Jozef Leikert, Rosa na duszy, Kraków 2004 . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 zł

Franciszek Kolkowicz, Moje pejzaże (Moje krajinky, 
Kraków 2004) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 zł

Krajanský spevník, Towarzystwo Słowaków w Polsce, 
Kraków 2007  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 zł

Franciszek Kolkowicz, Oravské návraty, Kraków 2005  . . . . . . .  5,00 zł

Ivan Bukovčan, Stryczek dla dwóch, czyli rzeź domowa, 
Kraków 2006  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6,00 zł

Jerzy S. Łątka, Bohater na nasze czasy?, Kraków 2007 . . . . . . 15,00 zł

Július Balco, Wróbli król, Kraków 2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 zł

Milica Majeriková, Vojna o Spiš, Kraków 2007 . . . . . . . . . . . . 10,00 zł

Peter Zmátlo, Dejiny slovenskej ligy na Spiši, Kraków 2007 . . . 10,00 zł

Martin Garek, Horná Orava a severný Spiš v rokoch 1945-1947, 
Kraków 2007  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 zł

Franciszek Kolkowicz, Dozvuky, Kraków 2008  . . . . . . . . . . . . 10,00 zł

R. Kožiak, J. Nemeš, Kresťanstvo v časoch sv. Vojtecha, 
Kraków 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 zł

J. Ciągwa, Państwo, prawo, społeczeństwo w dziejach Europy 
Środkowej, Kraków 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00 zł
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